
 

 

Månedens film   
 

         Uge 1      Uge 1 + 2 + 3        Uge 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

      Uge 3 + 5                Uge 3 + 4                Uge 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1 

Ti 3. jan.  19.30 I Wanna Dance With Somebody 

On 4. jan.  19.30 I Wanna Dance With Somebody 

To 5. jan.  19.30 I Wanna Dance With Somebody 

Fr 6. jan.  19.30 I Wanna Dance With Somebody 

Lø 7. jan.  14.00 Min ven krokodillen 

Lø 7. jan.  19.30 I Wanna Dance With Somebody 

Sø 8. jan.  19.30 I Wanna Dance With Somebody 

    Uge 2 

Ti 10. jan.  19.30 Avatar 2 - The Way Of Water - 2D 

On 11. jan.  19.30 Avatar 2 - The Way Of Water - 3D 

To 12. jan.  19.30 Avatar 2 - The Way Of Water - 3D 

Fr 13. jan.  19.30 Avatar 2 - The Way Of Water - 3D 

Lø 14. jan.  10.00 Min ven krokodillen 

Lø 14. jan.  14.00 Avatar 2 - The Way Of Water - 3D 

Sø 15. jan.  14.00 Min ven krokodillen 

Sø 15. jan.  19.30 Avatar 2 - The Way Of Water - 2D 

    Uge 3 

Ti 17. jan.  19.30 The son 

On 18. jan.  19.30 The son 

To 19. jan.  19.30 Babylon 

Fr 20. jan.  19.30 Babylon 

Lø 21. jan.  15.00 Operakino: Aida fra Paris 

Lø 21. jan.  19.30 Babylon 

Sø 22. jan.  14.00 Min ven krokodillen 

Sø 22. jan.  19.30 Babylon 

    Uge 4 

Ma 23. jan.  19.30 Babylon 

Ti 24. jan.  19.30 Babylon 

On 25. jan.  19.30 Babylon 

To 26. jan.  19.30 Babylon 

Fr 27. jan.  19.30 Babylon 

Lø 28. jan.  14.00 Dogtanian og de tre muskevovser 

Lø 28. jan.  19.30 Babylon 

Sø 29. jan.  14.00 Dogtanian og de tre muskevovser 

Sø 29. jan.  19.30 Babylon 

    Uge 5 

Ti 31. jan.  19.30 The son 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min ven, Krokodillen  
 

Uge 1 + 2 + 3 
Da Primm-familien flytter til New York, 

har deres yngste søn, Josh, det svært 

med at falde til i den nye skole og med 

de nye venner. Men da han møder Ly-

le, en syngende krokodille, som elsker 

boblebade, kaviar og musik oppe på 

loftet i det nye hjem, ændrer det alt. 

De bliver hurtigt bedste venner, men da Lyle bliver truet af 

den onde nabo, Hr. Grumps, må Primm-familien sammen 

med Lyles karismatiske ejer, Hector P. Valenti, vise ver-

den, at man sagtens kan finde familie de mest uventede 

steder, og at der intet er galt med en stor syngende kroko-

dille med en endnu større personlighed. … 
  

Spilletid: 1 time 46 minutter                  Tilladt for alle                Pris: 80 kr. 

Avatar 2 -  

The Way Of Water 
 

Uge 2 
  

The Way of Water finder sted mere 

end 10 år efter at vi forlod Jake Sully 

på Pandora. Vi følger familien Sully 

(Jake, Neytiri og deres børn), de pro-

blemer der forfølger dem, hvor langt 

de er villige til at gå for at beskytte hin-

anden, de kampe de må kæmpe for at holde sig i live og 

de tragedier de må gennemgå. 

 

 

 

 
 

Spilletid: 3 time 12minutter        Tilladt for børn over 11 år       Pris: 90 kr. 

 

I Wanna Dance  

with Somebody 
 

Uge 1 
  

Filmen er en kraftfuld og triumferende 
hyldest til den enestående Whitney 
Houston.  
Filmen er et ærligt portræt af den kom-
plekse og mangefacetterede kvinde 
bag The Voice. Fra New Jersey korpi-
ge til en af de bedst sælgende og 

mest prisbelønnede kunstnere gennem tiden, bliver publi-
kum taget med på en inspirerende, gribende og følelses-
ladet rejse gennem Houstons banebrydende liv og karrie-
re med sensationelle optrædener og soundtracks af iko-
nets mest elskede hits, som du aldrig har hørt dem før. 
Don’t you wanna dance? 
Spilletid: 2 timer 26 minutter      Frarådes børn under 7 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Son 
 

Uge 3 +  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 arbejde, hans og Beths 

nye baby og tilbuddet om sit drømmejob 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. 

 

Babylon  
 

Uge 3 + 4 
’Babylon’ er en stjernespækket storfilm 

med Brad Pitt og Margot Robbie i ho-

vedrollerne. Filmen fortæller historien 

om overmenneskelige ambitioner og 

skandaløs livsstil i Hollywoods barn-

dom og følger forskellige karakterers 

storhed og fald i tid med uhæmmet 

dekadence og fordærv. Filmens karakterer inkluderer 

nogle af datidens legendariske personligheder som Char-

lie Chaplin, John Gilbert og Clara Bow. Alle ikoner fra de 

brølende 1920’ere, der på hver sin måde omfavnede ud-

viklingen mod en stadig mere moderne filmindustri.  

Filmen er den seneste film fra instruktør Damien Chazelle  
 

 Spilletid: 3 timer 8 minutter     Tilladt for børn over 15 år       Pris: 90 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Cafe Rejseladen og Glumsø Biograf og Kulturhus inviterer til 

et brag af en nytårsfest, jubilæumsfest og dansefest i  

Medborgerhuset på kroen fra kl. 19.00 - 01.00 

Aftenen er startskuddet til en lang fejring i 2023 af  

biografens første 100 år på bagen. 

Glæd jer, det bliver en fantastisk aften med  

The Banditz fra Hard Rock Cafe i Kbh.  

Længde:6 timer  

Priserne er 100 kr. for entre og 100 kr. for mad  

Dogtanian  

og de tre muskevovser  

Uge 4 

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. 

 

Kommende arrangementer 
 

Erik Grip Viseaften 

Lørdag d. 4. februar kl. 20.00 
 

Halfdanskerne  

Lørdag d. 1. april kl. 20.00 
 

Operakino:  
 

Rosenkavaleren fra Berlin Statso  

Lørdag d. 25. februar kl. 15.00 
 

Madame Butterfly fra Bregenz Fes  

Søndag d. 23. april kl. 15.00 

 

 

Aida fra Paris 

Operakino   

Der findes få operaer hvor sammen-

hængen mellem det grandiose og det 

intime er så tæt forbundet som i Aida. 

Den blodige konfrontation mellem etio-

pierne og ægypterne sidestilles med 

Radamès kærlighed, (kaptajn for den 

egyptiske livvagt) til Aida, en etiopisk 

slave (datter af den etiopiske konge). Deres kærlighed er 

stærkere end hadet mellem de to folkeslag, deres sociale 

forskelle og uforenelige perspektiver. Denne kærlighed er 

lige så solid som væggen, som blokerede dens fuldbyr-

delse. 

 

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

Opera 


