
 

 

 

 

Månedens film 
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Se omtalen af filmene inde i folderen  

samt spilledatoerne på kalendersiden 

  

  

  

  

  

  

 

    Oktober 2022 

  

        Oktober 

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 

Foredrag 
Kvantefysikken 

Formiddagsbio 

Foredrag 
Søvn og 

Immunforsvaret 

    Uge 39 

Lø 1. okt.  19.30 Hvor flodkrebsene synger 

Sø 2. okt.  19.30 Hvor flodkrebsene synger 

    Uge 40 

Ma 3. okt.  10.00 Hvor flodkrebsene synger - Formiddagsbio 

Ti 4. okt.  16.00 Hvor flodkrebsene synger 

Ti 4. okt.  19.00 Kvantefysikken - Foredrag 

On 5. okt.  19.30 Hvor flodkrebsene synger 

To 6. okt.  19.30 Hvor flodkrebsene synger - Bog, bøf og bif 

Fr 7. okt.  19.30 Hvor flodkrebsene synger 

Lø 8. okt.  19.30 Hvor flodkrebsene synger 

Sø 9. okt.  16.00 Ticket to Paradise 

Sø 9. okt.  19.30 Moonage Daydream 

    Uge 41 

Ti 11. okt.  19.30 Ticket to Paradise 

On 12. okt.  19.30 Ticket to Paradise 

To 13. okt.  16.00 Mugge og hans mærkelige hjerne 

To 13. okt.  19.30 Ticket to Paradise 

Fr 14. okt.  16.00 Mugge og hans mærkelige hjerne 

Fr 14. okt.  19.30 Ticket to Paradise 

Lø 15. okt.  14.00 Mugge og hans mærkelige hjerne 

Lø 15. okt.  19.30 Ticket to Paradise 

Sø 16. okt.  14.00 Mugge og hans mærkelige hjerne 

Sø 16. okt.  19.30 Moonage Daydream 

    Uge 42 

Ma 17. okt.  16.00 Mugge og hans mærkelige hjerne 

Ti 18. okt.  16.00 Mugge og hans mærkelige hjerne 

On 19. okt.  16.00 Mugge og hans mærkelige hjerne 

To 20. okt.  16.00 Mugge og hans mærkelige hjerne 

To 20. okt.  19.30 Lykkelige omstændigheder 

Fr 21. okt.  16.00 Mugge og hans mærkelige hjerne 

Fr 21. okt.  19.30 Lykkelige omstændigheder 

Lø 22. okt.  16.00 Mugge og hans mærkelige hjerne 

Lø 22. okt.  19.30 Lykkelige omstændigheder 

Sø 23. okt.  16.00 Mugge og hans mærkelige hjerne 

Sø 23. okt.  19.30 Lykkelige omstændigheder 

    Uge 43 

Ti 25. okt.  10.00 Lykkelige omstændigheder - Formiddagsbio 

Ti 25. okt.  19.00 Søvn og immunforsvaret - Foredrag 

On 26. okt.  19.30 Lykkelige omstændigheder 

To 27. okt.  19.30 Triangle of Sadness 

Fr 28. okt.  19.30 Triangle of Sadness 

Lø 29. okt.  19.30 Triangle of Sadness 

Sø 30. okt.  16.00 Triangle of Sadness 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moonage Daydream 
 

Uge 40 + 41 
Dokumentarfilmen belyser David Bowi-

es liv og unikke talent, som gjorde 

ham til en af de mest produktive og 

indflydelsesrige kunstnere i vores tid. 

Det er Bowie selv, der fører ordet og 

er med til at afdække, hvad der gjorde 

ham til det musikalske ikon, han er 

blevet for mange generationer af fans og musikelskere. 

Med musik fra de 48 albums får vi også indsigt i, hvor 

hans inspiration kom fra. Filmen fik premiere i det officielle 

program i Cannes og blev modtaget med begejstring.  

 
  
  

Spilletid: 2 timer 20 minutter      Frarådes børn under 7 år        Pris: 90 kr. 

 

Ticket to Paradise 
 

Uge 40 + 41  
  

Den romantiske komedie 'Ticket to 

Paradise' handler om et skilt par, der 

sammen rejser til Bali for at stoppe 

deres datter i at begå samme fejl, som 

de mener, de begik 25 år tidligere. 

På rollelisten er de store stjerner Julia 

Roberts og George Clooney. Instruk-

tøren bag, Ol Parker, har før stået bag romantiske kome-

dier som 'Mamma Mia! Here We Go Again' og 'Imagine 

Me & You'. 

 

 

. 
Spilletid: 1 time 44 minutter                  Tilladt for alle                Pris: 80 kr. 

Hvor flodkrebsene synger  

 

Uge 39 + 40 
Den unge kvinde Kya, bliver som 10-

årig  forladt, og må klare sig selv i 

marsklandet. Den unge Kya kan hver-

ken læse eller regne, men naturen og 

marskens dyreliv bliver hendes lære-

bog. Kya bliver fordømt af folk fra den 

nærliggende landsby og isolerer den 

skarpe og modstandsdygtige Kya fra samfundet. Tiltruk-

ket af to unge mænd fra byen åbner Kya sig for en ny og 

overraskende verden; men da en af dem bliver fundet 

død, bliver hun straks hovedmistænkt. Sagen udfolder sig 

og dommen om, hvad der faktisk skete, bliver mere uklar 

og truer med at afsløre hemmeligheder, der lå i marsken. 
 

Spilletid: 2 timer 5 minutter        Tilladt for børn over 11 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Mugge  

og hans mærkelige hjerne   

Uge 41 + 42 
Første dag efter sommerferien skal eleverne på 

Basserup Kommuneskole til prøve. Og da den 

ellers så glade dreng, Mugge, viser sig at have 

en hjerne, der er så mærkelig, at hans svar får 

computeren til at eksplodere, går hele systemet i 

panik. Mugge sendes omgående i specialklasse 

og spås en sort fremtid. Han beslutter sig derfor 

for at starte sin egen skole. Han døber skolen 

Friheden. Samtidig begynder Mugges bedste veninde Sofia på den mili-

tante eliteskole Killer Instinct School System. Mugge og Sofia glider lang-

somt fra hinanden, og snart hænger deres venskab i en tynd tråd.  

Da konkurrencen 'Kommunemesterskabet i skole' annonceres, optrappes 

Mugge og Sofias konflikt yderligere. Men pludselig hærger et gigantisk 

gensplejset monster af en puddelhund kvarteret, og de to tidligere venner 

bliver tvunget til at samarbejde på trods af deres forskelligheder. 
 

 Spilletid:  timer  minutter           Frarådes børn under 7 år        Pris: 80 kr. 

Lykkelige omstændigheder   
 

Uge 42 + 43 

Den danske romantiske komedie 
handler om søstrene Katrine og Karoli-
ne, der var tætte som børn, men som i 
dag lever meget mere forskelligt. Ka-
roline lever i et forgældet forhold med 
den arbejdsløse DJ Ronny. Katrine 
har derimod det hele i sit forhold med 
den succesfulde bygmester Markus. 

Det vil sige alt undtagen børn. Men da Karoline bliver gra-
vid ved et uheld, udtænker Katrine en snedig plan, som 
kan løse alles problemer: Katrine betaler søsterens gæld 
og lidt til – og får til gengæld hendes kommende baby. 
Den aftale kan Karoline ikke sige nej til , og så skal alle 
detaljer på plads . Men intet går som planlagt . 
   

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

 

 

 

 

 

Formiddagsbio 

Foredrag livestreamet fra århus universitet: 

 

 

 

 

 

 

Kvantefysikken - atomernes vilde verden  

Tirsdag d. 4. oktober kl. 19.00 

 

 

 

 

 

Søvn og immunforsvaret  

Tirsdag d. 25. oktober kl. 19.00 

Gratis adgang  

 

Triangle of Sadness   
 

Uge 43  
  

Med denne film hjemtog Ruben Öst-

lund Guldpalmerne fra Cannes. Og 

med dansk islæt. Sidst gjorde han en 

stjerne af Claes Bang. Nu er turen 

kommet til Zlatko Burić og Vicky Berlin, 

der sætter markant præg på begiven-

hedernes gang i en nådesløs satire 

over modeverdenen og alverdens jet-settere. Handlingen 

foregår på en luksus-yacht, hvor nogle sidder til højbords 

med kaptajnen (Woody Harrelson!), mens andre knækker 

sig i lårtykke stråler. I Cannes gungrede latterkaskaderne 

gennem salen, for Östlunds civilisationskritik præsenteres 

med maksimal brod og helt utøjlelig humor.”  
Spilletid: 2 timer 27 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 

Formiddagsbio 

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

