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Se omtalen af filmene inde i folderen  

samt spilledatoerne på kalendersiden 
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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 
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Formiddagsbio 

Foredrag 
Vores urolige 

klode  Formiddagsbio 

Foredrag 
Datalogien i din 

lomme  

Foredrag 
Fagre nye geneti-

ske verden  

    Uge 44 

Ti 1. nov.  10.00 Bamse - Formiddagsbio 

Ti 1. nov.  19.00 Vores urolige klode - Foredrag 

On 2. nov.  19.30 Bamse 

To 3. nov.  19.30 Fædre og mødre 

Fr 4. nov.  19.30 Fædre og mødre 

Lø 5. nov.  14.00 Fædre og mødre 

Sø 6. nov.  19.30 Fædre og mødre 

    Uge 45 

Ma 7. nov.  10.00 Fædre og mødre - Formiddagsbio 

Ti 8. nov.  19.30 Fædre og mødre 

On 9. nov.  19.30 Fædre og mødre 

To 10. nov.  19.30 Fædre og mødre 

Fr 11. nov.  19.30 Fædre og mødre 

Lø 12. nov.  14.00 Skolen med magiske dyr 

Lø 12. nov.  19.30 Fædre og mødre 

Sø 13. nov.  14.00 Skolen med magiske dyr 

Sø 13. nov.  19.30 Fædre og mødre 

    Uge 46 

Ti 15. nov.  19.00 Fagre nye genetiske verden - Foredrag 

On 16. nov.  19.30 See how they run 

To 17. nov.  19.30 See how they run 

Fr 18. nov.  19.30 See how they run 

Lø 19. nov.  19.30 See how they run 

Sø 20. nov.  14.00 Skolen med magiske dyr 

    Uge 47 

Ti 22. nov.  19.00 Datalogien i din lomme - Foredrag 

On 23. nov.  19.30 Held og lykke Leo Grande 

To 24. nov.  19.30 Held og lykke Leo Grande 

Fr 25. nov.  19.30 Held og lykke Leo Grande 

Lø 26. nov.  14.00 Skolen med magiske dyr 

Lø 26. nov.  19.30 Held og lykke Leo Grande 

Sø 27. nov.  11.00 Nu' det jul - Familiekoncert 

    Uge 48 

Ti 29. nov.  19.30 Don't worry Darling 

On 30. nov.  19.30 Don't worry Darling 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fædre og mødre  
 

Uge 44 + 45 
Filmen er en komedie om ægteparret 

Piv og Ulrik, som skal tilkæmpe sig en 

plads i forældregruppen i datterens 

nye klasse. Her møder vi forældreska-

bet med magtstrukturer, dominerende 

personligheder og en institutionskultur 

af traditionsrige dagsordener, der har 

det med at glemme børnene og bringe det værste frem i 

de voksne. Det er ikke småting Piv og Ulrik skal gøre for 

at blive anerkendt i forældregruppen. Ikke mindst at blive 

optaget i vinterbadeklubben. Men hvad er man ikke villig 

til at gøre for sit barn?  
  
  

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

 

Skolen med magiske dyr  
 

Uge 45 + 46 + 47  
  

Ida Kronborg er den „nye pige“ på 

Østre Skole. Hun har det svært i klas-

sen. Den ledende pigegruppe holder 

hende udenfor, og der er kun én sid-

deplads tilbage til hende – ved siden 

af outsideren Benja. En dag introduce-

rer deres lærer børnene for Mortimer 

Morrison, der rejser rundt i verden og leder efter „magiske 

dyr“. Nytilkomne Ida og outsideren Benja er de første i 

klassen, der får magiske ledsagere! Benja får skildpadden 

Henrietta og Ida ræven Rabbat. Da genstande begynder 

at forsvinde fra skolen, må børnene og de magiske dyr 

holde sammen for at løse mysteriet om „skoletyven“. . 
Spilletid: 1 time 33 minutter                  Tilladt for alle                Pris: 80 kr. 

Bamse  
 

Uge 44 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

See how they run    

Uge 46 
I 1950'ernes West End i London, bliver 

planerne om at filmatisere et succes-

fuldt teaterstykke pludseligt afbrudt, da 

filmens Hollywood-instruktør findes 

myrdet på teatrets scene. Den bekym-

ringstunge Inspector Stoppard  og den  

ivrige Betjent Stalker påtager sig sa-

gen, og efterforskningen leder dem 

dybt ned i teater-underverden i jagten på morderen. Fil-

men er et 'whodunnit' krimigenre kendt fra Agatha Chris-

tie. Sat i 1950'ernes Londonske teaterverden møder vo-

res umage makkerpar, Stoppard og Stalker, et spraglet og 

flamboyant persongalleri og alle er under mistanke!  
 

 Spilletid: 1 time 38 minutter        Tilladt for børn over 11år      Pris: 80 kr. 

Held og lykke Leo Grande    
 

Uge 47 

Nancy Stokes er pensioneret skolelæ-
rer og enke. Hun længes efter eventyr, 
menneskelig kontakt og noget sex. 
GOD sex! Hendes afdøde mand, Ro-
bert, sørgede for et hjem, for familien 
og for et almindeligt godt liv, men god 
sex var aldrig på tjeklisten. Men nu 
hvor han er borte, har Nancy en plan. 

Hun vil selv opsøge eventyret i form af en sexarbejder 
ved navn Leo Grande. I et anonymt hotelværelse i forstæ-
derne tager Nancy imod Leo. Han ser lige så godt ud som 
billedet på hans profil, men Nancy forventede ikke både 
samleje OG samtale. I løbet af deres tre møder ændres 

dynamikken mellem dem og maskerne begynder at falde . 
 

 Spilletid: 1 time 37 minutter      Tilladt for børn over 15 år       Pris: 80 kr. 

Nu' det jul - Familiekoncert  

Stine Michel med orkester.  

Søndag d. 27. november kl. 11.00 

 

Pris 30 kr.  

(inkl. juice eller popcorn,  

hvis man er under 12 år)  
 

Tag med EventyrOrkestret på en julerejse ind i jordens in-

dre. Helt ind til Julefruen Fauna, der ønsker sig et nyt klok-

kespil til kirken. Et klokkespil, som kan spille en julemelodi, 

gerne en der kan danses til. På julerejsen møder vi bla. mi-

steltenen kyssesyge Sylvia og de tre små dværge. Om mis-

sionen lykkedes kan kun en koncert med EventyrOrkestret 

afsløre. Stine Michel benytter sig af magiske remser, fanta-

sifulde sange med rytmer og finurlige linjer, der giver publi-

kum lyst til at synge med.  

 

Formiddagsbio 

 

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 mu-

ligvis skjuler foruroligende hemmeligheder. Filmen byder 

på et stjernespækket cast med Florence Pugh, Harry Sty-

les, 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. 

Formiddagsbio 

Foredrag livestreamet fra århus universitet: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vores urolige klode  

Tirsdag d. 1. november kl. 19.00 

 

 

 

 

 
 

 

Fagre nye genetiske verden  

Tirsdag d. 15 november kl. 19.00 

 

 

 

 

 
 

 

 

Datalogien i din lomme  

Tirsdag d. 22. november kl. 19.00 

 

Gratis adgang  


