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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 
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Formiddagsbio 

Premiere 

Opera 

Med Dansk tale 

    Uge 35 

To 1. sep.  19.30 Bamse 

Fr 2. sep.  19.30 Bamse 

Lø 3. sep.  19.30 Bamse 

Sø 4. sep.  19.30 Bamse 

    Uge 36 

Ma 5. sep.  19.30 Bamse 

Ti 6. sep.  10.00 Bamse - Formiddagsbio 

Ti 6. sep.  19.30 Bamse 

On 7. sep.  19.30 After Ever Happy 

To 8. sep.  19.30 After Ever Happy 

Fr 9. sep.  19.30 After Ever Happy 

Lø 10. sep.  14.00 Poter af  stål 

Lø 10. sep.  19.30 After Ever Happy 

Sø 11. sep.  14.00 Poter af  stål 

Sø 11. sep.  19.30 After Ever Happy 

    Uge 37 

Ti 13. sep.  19.30 Nope 

On 14. sep.  19.30 Nope 

To 15. sep.  19.30 Nope 

Fr 16. sep.  19.30 Nope 

Lø 17. sep.  10.00 Poter af stål 

Sø 18. sep.  14.00 Poter af stål 

Sø 18. sep.  19.30 Delicieux 

    Uge 38 

Ma 19. sep.  19.30 Delicieux 

Ti 20. sep.  19.30 Delicieux 

On 21. sep.  19.30 Delicieux 

To 22. sep.  20.00 L.I.G.A.  - Koncert 

Fr 23. sep.  19.30 After Ever Happy 

Lø 24. sep.  19.30 Notre-Dame i flammer 

Sø 25. sep.  15.00 Turandot - Opera 

Sø 25. sep.  19.30 Notre-Dame i flammer 

    Uge 39 

Ti 27. sep.  19.00 Jorden og livet - 3800 mio. års spejling Foredrag 

On 28. sep.  19.30 Notre-Dame i flammer 

To 29. sep.  19.30 Hvor Flodkrebsene synger  - Premiere 

Fr 30. sep.  19.30 Hvor Flodkrebsene synger  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

After Ever Happy 
 

Uge 36 + 38  
Filmen byder på en chokerende sand-

hed, der bringer Tessa og Hardin tæt-

tere sammen. I fjerde kapitel af After-

fortællingen opdager Tessa og Hardin, 

at de ikke længere er så forskellige fra 

hinanden. Tessa er ikke længere den 

søde, ordentlige pige, som da hun 

mødte Hardin. Og Hardin er ikke længere den hårde, hu-

mørsvingende dreng, som Tessa faldt for. 'After Ever 

Happy' følger efter 'After', 'After We Collided' og 'After We 

Fell'. Filmene er lavet over fanfiction bog-serien af Anna 

Todd, som har baseret sin fortælling på Harry Styles.   
 
  

Spilletid: 1 time 59 minutter       Tilladt for børn over 11 år       Pris: 80 kr. 

 

Poter af stål 
 

Uge 36 + 37  Med Dansk tale 
  

I animationsfilmen 'Poter af stål' mø-

der vi Hank, en luset dagdrømmer af 

en hund, der befinder sig i en by fuld 

af katte. Indbyggerne har brug for en 

helt til at forsvare sig mod en hensyn-

sløs skurks onde plan om at slette de-

res landsby fra verdenskortet. 

Han melder sig og får hjælp fra en modvillig lærer til at 

træne ham i samuraikunstens dyder. Med ét står Hank 

som byens eneste beskytter og må samarbejde med sin - 

fra naturens side - værste fjende om at redde byen fra ud-

slettelse. 

. 
Spilletid: 1 time 37 minutter        Frarådes børn under 7 år        Pris: 80 kr 

Bamse  
 

Uge 35 + 36 

Filmen er en hyldest til den folkekære 
danske musiker, der har givet os klas-
sikere som ‘Vimmersvej’, ‘Hvorfor går 
Louise til bal’ og ‘I en lille båd der gyn-
ger’. Bag det varme smil og smækbuk-
serne gemmer der sig en stærk og rø-
rende fortælling om en mands livslan-
ge stræben efter kærlighed. Flem-

mings adoptivfar ønsker, at Flemming skal overtage fami-
liens fabrik, men til faderens skuffelse vælger Flemming 
musikken og bliver frontmand i Bamses Venner. En split-
tet baggrund, der sætter sig dybe spor i Flemmings liv. 
BAMSE er et varmt og menneskeligt drama, med Bamses 
største hits som fortæller hans livshistorie. 
   

Spilletid: 1 time 32 minutter       Frarådes børn under 7 år        Pris: 80 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nope  

Uge 37  
Er mirakler altid af det gode? 

I 'Nope' bliver det, der kunne have væ-

ret en klassisk sommerfilm, til et nyt 

grumt mareridt. I en ensomliggende 

kløft i Californien gør indbyggerne en 

uhyggelig og rystende opdagelse, som 

for evigt vil forandre deres liv.   

På rollelisten ses bl.a. Keke Palmer (Hustlers) og Oscar-

nominerede Steven Yeun (Minari), og for Jordan Peele 

bliver det også til et gensyn med Daniel Kaluuya, som 

spillede hovedrollen i 'Get Out'. I øvrige roller medvirker 

Michael Wincott (Hitchcock, Westworld) og Brandon Pe-

rea (The OA, American Insurrection). 
  

Spilletid: 2 timer 20 minutter      Tilladt for børn over 15 år       Pris: 90 kr. 

Délicieux 
 

Uge 37 + 38 

Filmen 'Délicieux' er en fransk drama-
komedie af manden bag Mine helte. 
Da den stolte kok Pierre Manceron på 
turbulent vis må forlade sit job hos 
hertug Chamfort, flytter han ind på et 
landsted og lægger desillusioneret al 
madlavning bag sig. 
Men hans liv ændrer sig igen, da en 

ung kvinde dukker op på Mancerons gård. Hun har hørt 
om den tidligere kok og ønsker at være hans lærling. 
Modvilligt accepterer Manceron at finde forklædet frem 
igen - en beslutning, der fører til at han og den unge pro-
tegé starter Frankrigs første restaurant samtidig med, at 
revolutionens vinde begynder at blæse gennem landet.  
   

Spilletid: 1 time 52 minutter       Frarådes børn under 7 år        Pris: 80 kr. 

 

Notre-Dame i flammer 

 

Uge 38 + 39 
Den 15. april 2019, startede brandalar-

men i den ikoniske Notre-Dame kate-

dral i Paris, der har været et af byens 

vartegn siden 1345. Ilden bredte sig 

imens brandfolkene forsøgte at nå 

frem, men vejarbejde, trafikpropper og 

den stigende panik blandt mennesker 

på gaderne i den milde aften førte til, at ilden fik bedre fat. 

Det blev starten på en lang række fejltagelser, misforstå-

elser og uheld, der ledte til, at katedralen kun med held, 

overmenneskeligt mod og enestående selvopofrelse und-

gik, at tårnene og de uvurderlige genstande blev flammer-

nes bytte og katedralen totalt og aldeles udslettet…    
Spilletid: 1 time 50 minutter       Tilladt for børn over 11 år       Pris: 80 kr. 

 

 

Formiddagsbio 

 

Foredrag livestreamet fra århus universitet: 

 

 

 

Jorden og livet - 3800 mio. års spejling 

Tirsdag d. 27. september kl. 19.00 

Gratis adgang  

Turandot 
 

Uge 38 Opera af Pucino 
  

Oplev den overdådigt flotte beretning 

om prinsessen med et hjerte af sten. 

For at vinde hendes hånd skal bejlerne 

besvare hendes gåder - eller dø. Hidtil 

har hun holdt mænd væk ved hjælp af 

en brutal ed: Enhver mand, som øn-

sker at erobre Turandot, skal først løse 

tre gåder; og fejler han, bliver han halshugget. Som så 

mange mænd før ham, er den ukendte prins tryllebundet 

af hendes udseende. Han er den første bejler til at løse 

alle tre gåder. Men han vil have hendes hjerte, så han 

sætter sin egen gåde. Hvis hun opdager hans navn inden 

daggry, er han klar til at dø.  .   
  

Spilletid: 2 timer 3 minutter             Pris: 180 kr. 

 

Opera 

Hvor Flodkrebsene synger 
 

Uge 39 
  

Filmen 'Hvor flodkrebsene synger' 

handler om den forladte pige Kya, der 

voksede op for sig selv i marsken i det 

dybe syd-USA. I årenes løb spredes 

rygterne om "Marskpigen", og dem 

skarpsindige og viljestærke Kya isole-

res fra samfundet. Hun drages af to 

unge mænd fra byen, men da en af mændene bliver fun-

det død, bliver Kya straks anklaget for mord. 

Fresh-skuespilleren Daisy Edgar-Jones, som fik sit gen-

nembrud i hitserien Normal People, spiller hovedrollen 

som "Marskpigen" Kya. Filmen er baseret på den bedst 

sælgende roman af samme navn, skrevet af Delia Owens.   
  

Spilletid: 2 timer 5 minutter       Tilladt for børn over 11 år        Pris: 90 kr. 

Premiere 

L.I.G.A Akustisk tour 2022  

Torsdag d. 22. september kl. 20.00 

Eneste koncert på sydsjælland. 

Få den ultimative intimkoncert hos os.  

L.I.G.A bringer tårnhøjt humør til bordet.  

Når Nicky Russells eksplosive vokal møder Ihan Haydars 

mesterlige trommer, er festen allerede begyndt at rulle.  


