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Støtter os og jer 

 

Glumsø biograf  

& kulturhus 

Østergade 16 

4171 Glumsø 
glumsoe.bio@gmail.com 

www.glumsoe-bio.dk 

 

 

Månedens film 
 

          Uge 13               Uge 13 + 14       Uge 14 + 15 + 16 
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Se omtalen af filmene inde i folderen  

samt spilledatoerne på kalendersiden 

  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 

    Uge 13 

Fr 1. apr.  19.30 Batman 

Lø 2. apr.  19.30 Batman 

Sø 3. apr.  19.30 Licorice Pizza 

    Uge 14 

Ti 5. apr.  19.30 Licorice Pizza 

On 6. apr.  19.30 Licorice Pizza 

To 7. apr.  19.30 Fantastiske Skabninger 

Fr 8. apr.  19.30 Fantastiske Skabninger 

Lø 9. apr.  14.00 Krummerne 

Lø 9. apr.  19.30 Fantastiske Skabninger 

Sø 10. apr.  14.00 Krummerne 

Sø 10. apr.  19.30 Fantastiske Skabninger 

    Uge 15 

Ma 11. apr.  19.30 Fantastiske Skabninger 

Ti 12. apr.  19.30 Fantastiske Skabninger 

On 13. apr.  19.30 Fantastiske Skabninger 

To 14. apr.  14.00 Hopper og jagten på Mørkets hamster 

To 14. apr.  19.30 Fantastiske Skabninger 

Fr 15. apr.  14.00 Hopper og jagten på Mørkets hamster 

Fr 15. apr.  19.30 Fantastiske Skabninger 

Lø 16. apr.  14.00 Hopper og jagten på Mørkets hamster 

Lø 16. apr.  19.30 Fantastiske Skabninger 

Sø 17. apr.  14.00 Hopper og jagten på Mørkets hamster 

    Uge 16 

Ma 18. apr.  19.30 Fantastiske Skabninger 

Ti 19. apr.  19.30 Parallelle mødre 

On 20. apr.  19.30 Parallelle mødre 

To 21. apr.  19.30 De forbandede år  

Fr 22. apr.  19.30 De forbandede år  

Lø 23. apr.  19.30 De forbandede år  

Sø 24. apr.  19.30 De forbandede år  

    Uge 17 

Ma 25. apr.  19.30 De forbandede år  

Ti 26. apr.  10.00 De forbandede år - Formiddagsbio 

Ti 26. apr.  19.00 Foredrag - Mælkevejens planeter 

On 27. apr.  19.30 De forbandede år  

To 28. apr.  16.00 De forbandede år  

To 28. apr.  19.30 Du som er i himlen - bog bøf og bif 

Fr 29. apr.  19.30 De forbandede år  

Lø 30. apr.  19.30 De forbandede år  

Sø 1. maj.  19.30 De forbandede år  

Formiddagsbio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licorice Pizza 
 

Uge 13 + 14 
  

´Licorice Pizza´ er en skøn coming-of-

age historie om den charmerende og 

entreprenante Gary Valentine og den ti 

år ældre temperamentsfulde Alana Ka-

ne, der efter et tilfældigt møde straks 

finder sammen i et ganske særligt ven-

skab i starten af 70’erne. 

De to vanvittigt skønne karakterer, deres familie og ven-

ner tager os med ud på et hav af vilde eventyr fyldt med 

humor, charme og lækker 70’er idyl i og omkring San Fer-

nando Valley. 

 

 
  

Spilletid: 2 time 13 minutter       Frarådes børn under 7 år       Pris: 90 kr. 

 

Fantastiske Skabninger: 

Dumbledores Hemmeligheder 
 

Uge 14 + 15 + 16 
Professor Dumbledore har fået færten 

af, at den magtfulde, mørkets trold-

mand, forsøger at tage magten over 

troldmandsverdenen. Da han ikke kan 

stoppe ham alene, giver han zo-

ologen, Newt Scamander, ansvaret 

for et hold af troldmænd, hekse og en modig muggler-

bager, som skal på en farlig mission, hvor de skal stå an-

sigt til ansigt med både gamle og nye skabninger og stå 

sammen imod Grindelwalds hastigt voksende gruppe af 

tilhængere.  

 
  

Spilletid:  time  minutter       afventer censur       Pris: 100 kr. 

 

The Batman   

 

Uge 13 

Efter at have patruljeret gaderne i 2 år 

som Batman, er Bruce Wayne nået 

dybt ind i Gothams skyggefulde under-

verden. Med kun få betroede allierede, 

Alfred Pennyworth og Løjnant James 

Gordon. Blandt byens korrupte net-

værk af embedsmænd og højt profile-

rede personer, har den sortklædte selvtægtsmand etable-

ret sig selv som den eneste legemliggørelse af hævn 

blandt sine medborgere. Da en seriemorder går efter eli-

ten i Gotham med en række sadistiske mord, dukker nog-

le kryptiske ledetråde op og sender verdens bedste detek-

tiv på en efterforskning i underverdenen.   
 

Spilletid: 2 timer 56 minutter        Tilladt for børn over 11 år     Pris: 95 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krummerne -  

Det er svært at være 11 år   

Uge 14 
  

”Skærmen” fylder meget i hverdagen 

hos familien Krumborg. Mor synes, 

familien skal komme hinanden ved, så 

Krumme foreslår skærmfri uge, for på 

den måde slipper Krumme for at blive 

drillet henne i skolen. Men hvad skal 

man så lave? Krumme finder nogle gamle Kim-bøger på 

loftet, som han sluger råt, og han bliver inspireret til at 

starte sit eget detektivbureau med sin ven Tom. Da for-

bryderne, Tina og Jeff, stjæler Anastasia-diamanten fra 

Nationalmuseet, ser Krumme sin chance: At fange forbry-

derne for at vinde Yrsas hjerte.   
  

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

 

Hopper  

og jagten på mørkets hamster  

 

Uge 15 
Hopper er en blanding af en kylling og 

en hare og blev adopteret af Kong Pe-

ter, som var en berømt opdagelsesrej-

sende. Selvom Hopper ved, at han er 

klodset, har han altid drømt om at blive 

en stor eventyrer. Så da kongen trues 

af sin onde bror, som vil stjæle det magiske scepter og 

overtage tronen, ved Hopper, at tiden er inde til at udføre 

en heltegerning. Han er altid blevet drillet, fordi han ser 

anderledes ud, men nu forstår han, at det kan være en 

stor fordel for en helt at være helt særlig.  
  
Spilletid: 1 time 31 minutter        Frarådes børn under 7 år       Pris: 80 kr. 

 

Parallelle mødre  

 

Uge 16 
Janis og Ana er førstegangsfødende, 

er begge singler og er blevet gravide 

uden at planlægge det. De kender ikke 

hinanden og havner på samme stue på 

fødegangen. Janis er midt i livet og ser 

frem til at blive mor. Teenageren, Ana, 

er skræmt og usikker, men ønsker ikke 

hjælp fra sine travle og rige forældre. De to nye mødre 

knytter et tæt bånd, som kommer til at forandre deres liv 

for altid.  

Pedro Almodóvar er i storform og har skrevet og instrue-

ret et rørende værk om moderskabets kraft og om søgen 

efter ophav og fællesskab.   
Spilletid: 2 timer                   Tilladt for børn over 11 år              Pris: 90 kr. 

 

 

 

 

 

 

De forbandede år 2   

Uge 16 + 17 
  

Filmen følger familien Skov fra foråret 

1943 til sommeren 1945, hvor Dan-

mark atter bliver frit. Familien Skov er 

splittet. Aksel, der tilsluttede sig Mod-

standsbevægelsen, er gået under jor-

den. Karl kæmper for sit livsværk på 

sværere og sværere betingelser, og 

da samlingsregeringen kollapser, er han pludselig uden 

politisk opbakning og må tage alle forbehold for at sikre 

en fremtid for familien - også på den anden side af krigen. 

Det sætter forholdet til Eva under pres. Hun har hele tiden 

har haft svært ved sin mands samarbejde med besættel-

sesmagten. 
  

Spilletid: 2 timer 32 minutter                afventer censur       Pris: 90 kr. 

Du som er i himlen  
 

Uge 17 
  

Et døgn forandrer den 14-årige Lises 

liv for altid. Hun er den ældste i en sø-

skendeflok og skal som den første i 

familien i skole, fuld af håb og tro på 

livet. Men da hendes mor går i fødsel, 

viser det sig hurtigt, at noget er galt. 

Som natten trænger sig på og fødslen 

intensiveres, må Lise forberede sig på, at den dag, der 

startede i barndom, kan slutte med, at hun bliver kvinden i 

huset. DU SOM ER I HIMLEN er et intenst og bevægende 

portræt af en ung dansk pige fanget i en brutal tid - en for-

tælling om at tage ansvar, blive voksen og holde fast i det 

vigtigste, der findes. Håbet.  
  

Spilletid: 1 time 25 minutter       Tilladt for børn over 15 år       Pris: 80 kr. 

 

Foredrag livestreamet fra århus universitet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På rumsafari blandt Mælkevejens planeter    

  

Tirsdag d. 26. april kl. 19.00 

Bog, bøf og bif 

Formiddagsbio 


