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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 

 

+ 

    Uge 5 

On 1. feb.  19.30 The Son 

To 2. feb.  19.30 Meter i sekundet 

Fr 3. feb.  19.30 Meter i sekundet 

Lø 4. feb.  10.00 Dogtanian og de tre muskevovser 

Lø 4. feb.  14.00 Meter i sekundet 

Lø 4. feb.  20.00 Erik Grip - Viseaften 

Sø 5. feb.  19.30 Meter i sekundet 

    Uge 6 

Ma 6. feb.  10.00 Meter i sekundet - Formiddagsbio 

Ti 7. feb.  19.30 Meter i sekundet 

On 8. feb.  19.30 Meter i sekundet 

To 9. feb.  19.30 Meter i sekundet 

Fr 10. feb.  19.30 Meter i sekundet 

Lø 11. feb.  14.00 Mumier på udebane 

Lø 11. feb.  19.30 Meter i sekundet 

Sø 12. feb.  14.00 Mumier på udebane 

Sø 12. feb.  19.30 Meter i sekundet 

    Uge 7 

Ma 13. feb.  16.00 Mumier på udebane 

Ti 14. feb.  16.00 Mumier på udebane 

On 15. feb.  16.00 Mumier på udebane 

To 16. feb.  16.00 Mumier på udebane 

Fr 17. feb.  16.00 Mumier på udebane 

Lø 18. feb.  14.00 Mumier på udebane 

Lø 18. feb.  19.30 Bohemian Rhapsody - Gratis adgang 

Sø 19. feb.  14.00 Mumier på udebane 

    Uge 8 

Ma 20. feb.  19.30 Magic Mike's last Dance 

Ti 21. feb.  19.30 Magic Mike's last Dance 

On 22. feb.  19.30 Magic Mike's last Dance 

To 23. feb.  19.30 Kysset 

Fr 24. feb.  19.30 Kysset 

Lø 25. feb.  15.00 Rosenkavaleren - Operakino 

Lø 25. feb.  19.30 Kysset 

Sø 26. feb.  19.30 Kysset 

    Uge 9 

Ma 27. feb.  19.30 Kysset 

Ti 28. feb.  10.00 Kysset - Formiddagsbio 

Ti 28. feb.  19.00 Hvad Grønlands indlandsis lærer os - Foredrag 

Erik Grip 
 

Viseaften Formiddagsbio 

       Uge 5             Uge 5 + 6            Uge 5             Uge 5 

    Uge 6 + 7             Uge 7             Uge 8            Uge 8 + 9     Uge 6 + 7             Uge 7             Uge 8            Uge 8 + 9 

Formiddagsbio 

Uge 8             Uge 9 

Gratis adgang 
inkl. 1 glas 

vin/øl 

Opera 
inkl. 1 glas vin 

Hvad  
Grønlands 
indlandsis 
lærer os  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meter i sekundet   
 

Uge 5 + 6 
Komedien 'Meter i sekundet' er filmati-

seringen af Stine Pilgaards bestseller, 

der handler om de små og store kultur-

forskellige, der findes i det ellers lille 

Danmark. Filmen følger Marie, der lidt 

modvilligt må flytte, da hendes livs 

kærlighed får en stilling på Velling Høj-

skole. Mødet med den vestjyske by er et kulturchok for 

Marie, man da hun begynder at lytte mere, end hun taler, 

lærer hun, at Velling måske netop er stedet for hende. Fil-

men instrueres af Hella Joof, der tidligere har stået bag 

bl.a. En kort en lang og Happy Ending.  

Rollen som Marie har Sofie Torp. Instrueret af Hella Joof  
  

Spilletid: 1 time 47 minutter         Tilladt for børn over 11 år     Pris: 80 kr. 

Dogtanian  

og de tre muskevovser  

Uge 5 

En elsket klassiker i ny, pelset udgave! 
Dogtanian er en ung, godhjertet 
sværdfægter, som drømmer om at føl-
ge i sin fars fodspor og blive del af 
kongens legendariske muskevovser. 
Hans søgen efter eventyr bringer ham 
fra sin landsby i provinsen til selveste 

Paris. Her møder han de tre muskevovser Porthos, Ara-
mis og Athos, med hvem han opdager værdien af ven-
skab og retfærdighed, samt dronningens kammerpige Ju-
liette, som han forelsker sig hovedkulds i. Vil det lykkes 
for Dogtanian at blive en vaskeægte muskevovse – og 
samtidig at gøre sig fortjent til Juliettes kærlighed?  
 

 Spilletid: 1 time 24 minutter               Tilladt for alle                  Pris: 80 kr. 

 

The Son 
 

Uge 5 
Filmen følger en familie, som er faldet 

fra hinanden, men som forsøger at bli-

ve forenet igen. Et par år efter foræl-

drenes skilsmisse føler 17-årige Ni-

cholas ikke længere, at han kan blive 

hos sin mor, Kate. Han flytter ind hos 

sin far Peter og Peters nye partner 

Beth. Mens Peter jonglerer med arbej-

de, hans og Beths nye baby og tilbuddet om sit drømme-

job i Washington, prøver han at tage sig af Nicholas, som 

han ville ønske, at hans egen far havde gjort for ham. 

Men ved at forsøge at rette op på fortidens fejl, mister han 

ikke kun grebet i nuet, men muligvis også Nicolas.   
 

 Spilletid: 1 time 55 minutter       Tilladt for børn over 11 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mumier på udebane  
 

Uge 6 + 7 
Animationsfilmen 'Mumier på udebane' 

handler om tre mumier, der dukker op 

i nutidens London. I en hemmelig by, 

som er en tro afspejling af det gamle 

Egypten fra Faraoernes tid bor de tre 

mumier - en tidligere karet-racer-

stjerne, hans yngre lillebror, en prin-

sesse, samt krokodille-kæledyret Croc. Da arkæologen 

Lord Carnaby finder mumiernes skat, får han samtidig åb-

net porten mellem de to verdener.Mumiernes jagt på de-

res skat fører dem til selveste London i et hæsblæsende 

eventyr.  

'Mumier på udebane' vises med dansk tale.  
 

 Spilletid: 1 time 29 minutter       Frarådes børn under 7 år      Pris: 80 kr. 

 

Magic Mike's last Dance   
 

Uge 8 
Filmen 'Magic Mike's Last Dance' er 

den tredje film om stripperen Mike La-

ne og resten af holdet af superstjerne-

strippere. Den Oscar-vindende instruk-

tør Steven Soderbergh vender tilbage i 

instruktørstolen. Soderbergh stod bag 

den første film Magic Mike fra 2012, 

der blev en overraskende publikumssucces. Det førte ef-

terfølgende til fortsættelsen Magic Mike XXL fra 2015, et 

stripshow i Las Vegas samt reality-programmet 'Finding 

Magic Mike'. Filmen 'Magic Mike's Last Dance' (Magic Mi-

ke 3) byder selvfølgelig Channing Tatum er tilbage i titel-

rollen som Magic Mike... denne gang for sidste gang.   
 

 Spilletid: 1 time 52 minutter       Tilladt for børn over 11 år      Pris: 80 kr. 

 

 

Kysset 

Uge 8 + 9 

Filmen udspiller sig i 1913, hvor en 

verdenskrig truer freden i Europa. Den 

noble og pligtopfyldende Anton Abild-

gaard, der er ved at blive officer, invite-

res til bal hos den lokale Baron Løven-

skjold. Det bliver en skæbnesvanger 

aften for den unge mand. Han inviterer 

nemlig husets smukke datter Edith op 

til dans, men da det viser sig, at hun er lam efter en tra-

gisk rideulykke, rammes Anton af skam. Han får stor med-

lidenhed for Edith, mens hun forelsker sig i Anton. Han 

kan ikke være ærlig overfor hende, og langsomt synker 

han dybere og dybere ned i sine egne løgne og løfter. 
 

 Spilletid: 1 time 55 minutter       Tilladt for børn over 11 år      Pris: 80 kr. 

 

Formiddagsbio 

Formiddagsbio 

Erik Grip Viseaften 

 

 

 

 
 

Lørdag d. 4. februar kl. 20.00 

Visesanger - Sange og røverhistorier. 

Denne koncert er en del af  

Glumsø biografs 100 års jubilæum 

Der er langt fra moderne pop og rock til den slags musik, Erik 

Grip udøver og beskæftiger sig med, skrev Ritzau for nylig. 

Erik Grip er visesanger, folkesanger, der i dag minder mest om 

den amerikanske folk-revival Pete Seeger udøvede, og netop 

kom til Danmark i de år 

Erik Grip begyndte i 1963, 16 år gammel ved et forældremøde 

på sin skole. 

Pris 100 kr. 

 

Rosenkavaleren  

Operakino  

Lørdag d. 25. februar kl. 15.00 

Vi skal opleve allehånde fortrædelig-

heder i de fine familier. Den ubehøvle-

de baron Ochs auf Lerchenau afbryder 

sin kusine Feldmarskalindens morgen-

tête-à-tête med sin unge elsker Octa-

vian, for at få hende til at hjælpe med 

sine bryllupsplaner, som er mere dre-

vet af økonomiske interesser. Han ved ikke, at Octavian, 

der er bestemt til at være Rosenkavaler, senere vil forel-

ske sig i selve bruden. Under overfladen af sin let strøm-

mende dialog og overdådige musik udforsker Rosenkava-

leren  udviklingen blandt de menneskelige ,.. 

Spilletid 3 timer 41 minutter Pris: 140 kr. inkl. 1 glas vin 

Opera 

Gratis Film 

 

 

 

 

 

Bohemian Rhapsody  

Lørdag d. 18. februar kl. 19.30 

med et glas vin/øl fra Biografen  

Foredrag Livestreamet fra Århus universitet 

Hvad Grønlands indlandsis lærer os  

Tirsdag d. 28. Februar kl. 19.00 

Gratis adgang  


