
 

 

 

 

Månedens film 
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Se omtalen af filmene inde i folderen  
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Storegade 2, 4171 Glumsø 

Tlf. 42 52 41 71 

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 

 

+ 

Bog, bøf og bif 
Julekoncert 

    Uge 48 

To 1. dec.  19.30 Don't worry Darling 

Fr 2. dec.  19.30 Don't worry Darling 

Lø 3. dec.  14.00 Julemandens datter 3 

Lø 3. dec.  19.30 Don't worry Darling 

    Uge 49 

Ti 6. dec.  19.30 Bardo, en falsk fortælling om en håndfuld sandheder 

On 7. dec.  19.30 Bardo, en falsk fortælling om en håndfuld sandheder 

To 8. dec.  19.30 Hændelsen - Bog, Bøf og Bio 

Fr 9. dec.  19.30 Bardo, en falsk fortælling om en håndfuld sandheder 

Lø 10. dec.  14.00 Julemandens datter 3 

Lø 10. dec.  19.30 Bardo, en falsk fortælling om en håndfuld sandheder 

Sø 11. dec.  15.00 Julekoncert 2022  

    Uge 50 

Ti 13. dec.  19.30 Den perfekte chef 

On 14. dec.  19.30 Den perfekte chef 

To 15. dec.  19.30 Den perfekte chef 

Fr 16. dec.  19.30 Den perfekte chef 

Lø 17. dec.  14.00 Julemandens datter 3 

Sø 18. dec.  14.00 Julemandens datter 3 

    Uge 51 

Ti 20. dec.  16.00 Julemandens datter 3 

On 21. dec.  16.00 Julemandens datter 3 

To 22. dec.  16..00 Den bestøvlede kat og ønskestjernen  

Fr 23. dec.  14.00 Den bestøvlede kat og ønskestjernen  

Sø 25. dec.  14.00 Den bestøvlede kat og ønskestjernen  

    Uge 52 

Ma 26. dec.  14.00 Den bestøvlede kat og ønskestjernen  

Ti 27. dec.  14.00 Den bestøvlede kat og ønskestjernen  

On 28. dec.  16.00 Den bestøvlede kat og ønskestjernen  

To 29. dec.  10.00 Den bestøvlede kat og ønskestjernen  

To 29. dec.  15.00 Carmen - Opera 

Fr 30. dec.  16.00 Den bestøvlede kat og ønskestjernen  

Opera 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julemandens datter 3  
 

Uge 48 + 49 + 50 + 51 
På Julemandsskolen har rektor ind-

kaldt til møde. Lucia, hendes forældre 

Julius og Claudia og alle de andre på 

skolen er spændte. Men spændingen 

afløses af et chok, da rektor aflyser 

julen. Lucia sætter sig for at opklare, 

hvad der skete og med hjælp fra den 

yngre elev Elias og en magisk tidsmaskine, rejser hun til-

bage i tiden i håbet om at redde julen. Hun lander i Viborg 

anno 1897 i Ravnereden – et fristed og paradis for børn, 

der er trætte af deres forældre. Her regerer den sjove og 

rare Von Ravn, men måske er han ikke helt så rar, som 

han udgiver sig for at være… 
  

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

Bardo 

en falsk fortælling  

om en håndfuld sandheder 
 

Uge 49 
  

Den store familie Guerrasio og deres 

venner er samlet for at fejre deres 

ældste datters 18-års fødselsdag. 

Fødselaren og hendes 15-årige lillesø-

ster, Chiara, konkurrerer mod hinan-

den på dansegulvet . Alt ændrer sig dog næste dag, da 

faren forsvinder sporløst. Chiara starter i smug sin egen 

eftersøgning, som bliver en rejse igennem Calabriens kri-

minelle underverden. I takt med at hun kommer tættere 

på sandheden om sin familie, bliver hun tvunget til at be-

slutte sig for hvilken slags fremtid hun selv vil have.  
 

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

 

Don't Worry Darling    
 

Uge 48 
  

Thrilleren foregår i 1950'erne, hvor en 

husmor bor sammen med sin mand i 

et utopisk eksperimenterende sam-

fund. Atmosfæren og de fængslende 

regler inden for samfundets rammer 

begynder at få hende til at bekymre 

sig om, at mandens glamourøse firma 

muligvis skjuler foruroligende hemmeligheder. Filmen by-

der på et stjernespækket cast med Florence Pugh, Harry 

Styles, Chris Pine, Olivia Wilde og Gemma Chan. Ud over 

at spille med i filmen, instruerer Olivia Wilde også, hun 

har før stået bag den succesfulde ungdomsfilm 

'Booksmart'.  
Spilletid: 2 timer 3 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hændelsen 
 

Uge 49 
Filmen udspiller sig i Frankrig i 1963 

og skildrer en ung kvindelig students 

desperate kamp mod uret, da hun – til 

trods for at det er ulovligt – forsøger at 

få gennemført en abort, så hun atter 

kan koncentrere sig om sine universi-

tetsstudier.  

Selv om aborten i mellemtiden er blevet lovlig i Frankrig, 

er der stadig kræfter, der trækker i den modsatte retning 

mange andre steder i verden, så desværre er 

’Hændelsen’ ikke bare en film om forne tiders problemstil-

linger, men et uhyre aktuelt indslag i en debat, der stadig 

verserer.  
 

 Spilletid: 1 time 40 minutter       Tilladt for børn over 15år      Pris: 80 kr. 

 

Den perfekte chef 
 

Uge 50 
Filmen er et satirisk portræt af en ar-

bejdsplads.  

Den Oscar-vindende Javier Bardem 

(Skyfall, No Country for Old Men) spil-

ler den karismatiske Blanco, som dri-

ver et familieforetagende og håber på 

at modtage en særlig udmærkelse for 

sin indsats. Men ikke alt går som forventet, da en fyret 

medarbejder indleder et hævntogt. 

 

Filmen har vundet adskillige priser, og tog pladsen som 

Spaniens Oscar-kandidat foran Almodóvars Parallelle 

mødre.  
 

 Spilletid: 2 timer               Tilladt for børn over 11år                  Pris: 80 kr. 

 

Julekoncert 2022  

Søndag d. 11. december kl. 15.00 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pris 200 kr. 

Den lille julekoncert med de store stemmer! 

Jakob Sveistrup og Jasmin Gabay synger julen ind 

Julen er en hel særlig tid. Fyldt med traditioner hvor særligt 

musikken genkalder minder og skaber juleglæde til alle al-

dre. Oplev disse to fænomenale sangere synge sig gennem 

nogle af deres absolutte yndlingsjuleklassikkere! 

De vil lufte både salmer, traditionelle julesange og ikke 

mindst fortolke nogle af deres største pop og soul julefavo-

ritter på både engelsk og dansk. 

Bog, bøf og bif 

Den bestøvlede kat  

og ønskestjernen 

Uge 51 + 52 

Den Bestøvlede Kat har fundet ud, at 
han har brugt otte ud af sine ni katteliv, 
derfor begiver han sig ud på en fare-
fuld rejse for at finde det mytiske 
"Sidste Ønske" og få genskabt alle si-
ne ni liv. 'Den bestølvede kat og øn-
skestjernen' følger efter den første film 

Puss in Boots fra 2011 og igen leverer Antonio Banderas 
stemmen til den orange kat. Manden bag den første film, 
Chris Miller, har skrevet manuskriptet til efterfølgeren, der 
instrueres af Joel Crawford, der bl.a. har lavet Croods - 
En ny tid. 

 
 Spilletid: 1 time 40 minutter       Tilladt for børn over 11år       Pris: 80 kr. 

Kommende film 

I det nye år 
 

I Wanna Dance With Somebody 
 

Min ven krokodillen 
 

Babylon 
 

Operakino:  
 

Aida fra Paris 
 

Rosenkavaleren fra Berlin Statso  
 

Madame Butterfly fra Bregenz Fes  

 

 

Carmen 
 

Uge 52 
  

Carmen kaldes med rette ”Operaernes 

dronning”. Den franske komponists 

opera opføres på den flydende scene 

ved Bodensøen i Bregenz. For den 

danske instruktør Kasper Holten hand-

ler denne "opera om skæbne og be-

sættelse" om "to mennesker, der be-

handles som outsidere.  

Den franske operas mezzosopran Gaëlle Arquez ikke kun 

synger og spiller Carmen, hun er Carmen.  

Den svenske tenor Daniel Johansson brillierer som Don 

José 
 
 

Spilletid 2 timer 4 minutter          Pris: 140 kr. inkl. 1 glas vin 


