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Se omtalen af filmene inde i folderen  

samt spilledatoerne på kalendersiden 
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Storegade 2, 4171 Glumsø 

Tlf. 30 2514 02 

www.rejseladen.dk 

 

 

 

 
 

 

 

Støtter os og jer 

 

Glumsø biograf  

& kulturhus 

Østergade 16 

4171 Glumsø 
glumsoe.bio@gmail.com 

www.glumsoe-bio.dk 

  Aut. PSYKOLOG  
       

Annette Kure Aspelin 

Børn, voksne og familier 

Kognitiv terapi, Coaching 

Se mere: annetteaspelin.dk 

Tlf. 22 36 88 03 

Tyvelse Bygade 3,  

4171 Glumsø 

Glumsø Autoværksted 
 

Sorøvej 2, 4171 Glumsø 

Tlf. 40 85 67 15 

Din frisør for hele familien  
Storegade 10 
4171 Glumsø 

Tlf. 20 35 61 32 
www.salonrosengren.dk 

 

KARREBÆKSMINDE 

SEAFOOD 
v/ Bettina Henriksen 

Altid frisk fisk fra egen kutter 

på parkeringspladsen 

v/ Brugsen i Glumsø 

ONSDAG EFTERMIDDAG 
Kl. 14.30 - 17.30 

Tlf. 40 15 07 14 

 Mandag, Tirsdag og Onsdag 
Kl. 9.00 - 17.00 

Eller efter aftale 

v/Jeanett Jensen,  

Birkelundsvej 16, 4171 Glumsø 

Tlf. 25 78 64 28 

 

 

Køb din billet direkte fra vores hjemmeside 

eller i  

vores mobil app 
 

www.glumsoe-bio.dk 

 

Besøg vores hjemmeside 

www.glumsoe-bio.dk 

 

+ 

Formiddagsbio 

Premiere 

Formiddagsbio 

    Uge 22 

On 1. jun.   Ingen film p.g.a. valg 

To 2. jun.  19.30 Ennio Morricone - The Maestro 

Fr 3. jun.  19.30 Ennio Morricone - The Maestro 

Lø 4. jun.  14.00 Bad Guys   

Lø 4. jun.  19.30 Ennio Morricone - The Maestro 

Sø 5. jun.  14.00 Bad Guys   

    Uge 23 

Ma 6. jun.  14.00 Bad Guys   

Ma 6. jun.  19.30 Top Gun: Maverick 

Ti 7. jun.  10.00 Top Gun: Maverick - Formiddagsbio 

Ti 7. jun.  19.30 Top Gun: Maverick 

On 8. jun.  19.30 Top Gun: Maverick 

To 9. jun.  19.30 Jurassic World Dominion 

Fr 10. jun.  19.30 Jurassic World Dominion 

Lø 11. jun.  11.00 Bad Guys   

Lø 11. jun.  19.30 Jurassic World Dominion 

Sø 12. jun.  11.00 Bad Guys   

Sø 12. jun.  14.00 Jurassic World Dominion 

    Uge 24 

Ma 13. jun.  16.00 Jurassic World Dominion 

Ti 14. jun.  19.30 Jurassic World Dominion 

On 15. jun.  19.00 Jurassic World Dominion 

To 16. jun.  19.30 Jurassic World Dominion 

Fr 17. jun.  19.30 Jurassic World Dominion 

Lø 18. jun.  19.30 Jurassic World Dominion 

Sø 19. jun.  19.30 Jurassic World Dominion 

    Uge 25 

Ti 21. jun.  19.30 Top Gun: Maverick 

On 22. jun.  19.30 Top Gun: Maverick 

To 23. jun.  10.00 Elvis - Formiddagsfilm 

Fr 24. jun.  19.30 Elvis 

Lø 25. jun.  19.30 Elvis 

Sø 26. jun.  16.00 Elvis 

    Uge 26 

Ma 27. jun.  19.30 Elvis 

Ti 28. jun.  19.30 Elvis 

On 29. jun.  19.30 Elvis 

To 30. jun.  19.30 Elvis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bad guys 

de er super barske  
 

Uge 22 + 23  
Ingen har nogensinde fejlet så hårdt i 

at prøve at være gode som Hr. Ulv, 

Don Piranha, Mister Haj, Tarantula og 

Sir Slange. For der har aldrig været 

fem så berygtede venner som i ban-

den Bad Guys. Grundet et ufatteligt 

antal af røverier, har banden været blandt verdens mest 

eftersøgte skurke. Da de endelig bliver sat under lås og 

slå, mægler Hr. Ulv en aftale, som skal komme dem alle 

fem til gode: Bandens super barske medlemmer vil nu 

fremover kun gøre gode gerninger... Spørgsmålet er så 

bare, om de kan holde ord? .     
  

Spilletid: 1 time 40 minutter        Frarådes børn under 7 år       Pris: 80 kr. 

 

Top Gun: Maverick 
 

Uge 23 + 25  
  

Filmen er fortsættelsen til 80er-

klassikeren Top Gun. Tom Cruise spil-

ler igen piloten "Maverick", der denne 

gang skal træne nogle rekrutter i en 

tid, hvor ubemandede droner bliver 

mere og mere almindelige. Blandt 

gruppen af rekrutter er "Rooster"  som 

er søn af hans gamle partner "Goose", hvilket medfører 

uventede udfordringer for begge parter. Samtidig med, at 

Mitchell kæmper med støtten fra sine overordnede, og 

selvom hans frygtløse, grænsebrydende stil hører fortiden 

til, bliver der allligevel brug for "Maverick" til en mission, 

der kræver usædvanligt meget af piloterne..  

 

Spilletid: 2 timer 11 minutter      Tilladt for børn over 11 år       Pris: 90 kr. 

Ennio Morricone 

The Maestro    

 

Uge 22 
I løbet af de fem år, det tog at lave fil-

men, rejste instruktør Giuseppe Torna-

tore kloden rundt for at interviewe me-

re end 70 anerkendte filmskabere og 

musikere om Ennio Morricones liv og 

værker - fra Wong Kar Wai, Bernardo 

Bertolucci, Quentin Tarantino, Clint Eastwood, John Willi-

ams og Hans Zimmer til Bruce Springsteen. Disse inter-

views er splejset sammen med snapshots af Morricones 

privatliv, optagelser fra hans populære verdensomspæn-

dende koncertturnéer, klip fra klassiske film med musik af 

Morricone, et væld af anekdoter fortalt af berømte venner   
Spilletid: 2 timer 30 minutter      Tilladt for børn over 15 år       Pris: 90 kr. 

A Star is Born’ er et gribende kærlighedsdrama 

med instruktøren Bradley Cooper i hovedrollen 

som den erfarne musiker Jackson Maine, der ved 

et tilfælde møder den ligeledes talentfulde, men 

ikke synderligt succesfulde sangerinde Ally (en 

forbløffende velspillende Lady Gaga) – og bliver 

stormende forelsket i hende. Ally knokler som 

servitrice og har næsten opgivet sin drøm om at 

slå igennem, da Jack træder til og lokker hende 

ind i spotlightet. Men Jack kæmper en hård kamp 

med sine egne dæmoner, og selvom Allys karrie-

re hurtig tager fart, vakler deres skrøbelige kær-

lighedsforhold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurassic world 3 

dominion      

Uge 23 + 24 
Filmen er den tredje film i den nye di-

nosaur-trilogi, der følger Jurassic 

World og Jurassic World: Fallen King-

dom.  

Jurassic World 3: Dominion foregår 

fire år efter, at Isla Nublar er blevet 

ødelagt. Dinosaurer lever nu – og jager – sammen med 

mennesker over hele verden. Denne skrøbelige balance 

vil ændre fremtiden og afgøre, én gang for alle, om men-

nesker skal forblive top-rovdyrene på denne planet, de nu 

deler med historiens mest frygtindgydende skabninger. 

  
Spilletid: 2 timer 26 minutter      Tilladt for børn over 11 år       Pris: 90 kr. 

Elvis 
 

Uge 25 + 26 
  

Filmen udforsker livet og musikken af 

Elvis Presley (Butler), set gennem 

hans komplicerede forhold til hans ma-

nager, oberst Tom Parker (Tom 

Hanks). Historien dykker ned i den 

komplekse dynamik mellem Presley 

og Parker, der strækker sig over 20 år 

- fra Presleys’ fremgang til berømmelse, til hans stjerne-

status. Centralt for den rejse er en af de mest betydnings-

fulde og indflydelsesrige personer i Elvis' liv, Priscilla 

Presley (Olivia DeJonge). Teaterskuespiller Helen 

Thomson spiller Elvis' mor, Gladys, Richard Roxburgh 

spiller Elvis' far, Vernon, og DeJonge spiller Priscilla. 
  

Spilletid: 2 timer 39 minutter      Tilladt for børn over 11 år       Pris: 90 kr. 

BIOSTØTTEN 
Biografen har en støtteforening, hvis formål er at støtte op om bio-
grafens og dens udvikling. 

Støtteforeningen har bl.a. hjulpet til ved udskiftningen til nyt lys og nye 
stole i biografen. 

Vi håber på en gang i fremtiden at gå i gang med nogle ordentlige par-
keringsforhold bag biografen 

Kontingentet er 200 kr / år 

   
Tilmeld dig på vores hjemmeside 

 

 

VI ØNSKER  ALLE EN RIGTIG GOD SOMMER 

Vi holder sommerbio i juli 

Tirsdag, torsdag og i weekenderne 

“Lightyear” 

d. 1., 2., 5., 7., 10. juli  

“Minions 2: historien om Gru” 

d. 12., 14., 16., 17., 19., 21. juli  

“Resten af livet” 

d. 19., 23., 24., 26., 28. juli  

“Thor 4: Love and thunder” 

d. 23., 24., 26., 28., 30., 31. juli  

 På hjemmesiden finder i tiderne  

Vi åbner igen d. 2, august med 

”Lille Allan - den menneskelige antenne ” 

og ‘Hvor flodkrebsene synger’  

Formiddagsbio 

Premiere 

Formiddagsbio 

BLIV FRIVILLIG I BIOGRAFEN 

 

 

 

 

 

 

 

Glumsø biograf og Kulturhus drives af frivillige ildsjæle, der 

brænder for film og kulturskabelse – og DU kan være med! 

  

Glumsø's faste samlingspunkt er biografen, og det har den 

snart været i 100 år. Biografens frivillige ildsjæle brænder 

alle for film og kulturoplevelser. Vi har en stor interesse i vo-

res frivillige, deres interesser, hvad der driver dem hver især 

og hvordan de ser sig selv i biografens muligheder. Er det 

den menneskelige kontakt med byens borgere som bar-

personale? Er det at vise film for byens borgere og dine eg-

ne kære? Er det musikbooking og at sammensætte et bredt 

kulturprogram, der interesserer dig? Brænder du for at afvik-

le lyd eller lys under koncerter eller arrangementer? Eller 

interesserer du dig for kommunikation, marketing og hvor-

dan man laver det mest fængende opslag? Er det teknikken 

i at redigere et filmshow til visning i biografen? Eller kan du 

godt lide at reparere, fixe ting eller finde på nye løsninger i 

biografens bygning? Har du en indkøber gemt i maven, der 

gerne vil sørge for godt til ganen til biografens gæster? Eller 

har du tjek på tallene og derfor lyst til at være en del af bio-

grafens økonomi-gruppe? 

 Man er enten barvagt eller operatørvagt, men der findes 

også dem der kan begge dele 

Send os en mail på glumsoe.bio@gmail.com, så kontakter 

vi dig til en snak og en kop kaffe.   

https://glumsoebio.nemtilmeld.dk/1/

