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Støtter os og jer 
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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 

 

+ 

Formiddagsbio 

    Uge 17 

Sø 1. maj.  19.30 De Forbandede år  

    Uge 18 

Ma 2. maj.  19.30 Rose 

Ti 3. maj.  10.00 Rose - Formiddagsfilm 

Ti 3. maj.  19.30 Belfast 

On 4. maj.  19.30 Rose 

To 5. maj.  19.30 Belfast 

Fr 6. maj.  19.30 Belfast 

Lø 7. maj.  19.30 Belfast 

Sø 8. maj.  16.00 Belfast 

    Uge 19 

Ti 10. maj.  19.30 The Lost City 

On 11. maj.  10.00 The Lost City - Formiddagsfilm 

On 11. maj.  19.00 Speedway Foredrag + ”Kongernes fald” 

To 12. maj.  19.30 The Lost City 

Fr 13. maj.  14.00 Mus og Ræv i den syvende himmel 

Fr 13. maj.  19.30 The Lost City 

Lø 14. maj.  14.00 Mus og Ræv i den syvende himmel 

Lø 14. maj.  19.30 The Lost City 

Sø 15. maj.  14.00 Mus og Ræv i den syvende himmel 

Sø 15. maj.  19.30 The Lost City 

    Uge 20 

Ma 16. maj.  19.30 Doctor Strange in the Multiverse of Madness 

Ti 17. maj.  19.30 Doctor Strange in the Multiverse of Madness 

On 18. maj.  19.30 Doctor Strange in the Multiverse of Madness 

To 19. maj.  19.30 Downton Abbey: En ny æra  

Fr 20. maj.  19.30 Downton Abbey: En ny æra  

Lø 21. maj.  14.00 Downton Abbey: En ny æra  

Lø 21. maj.  20.00 Buffalo Band - Koncert 

Sø 22. maj.  16.00 Downton Abbey: En ny æra  

    Uge 21 

Ma 23. maj.  10.00 Downton Abbey: En ny æra - Formiddagsfilm 

Ti 24. maj.  19.30 Downton Abbey: En ny æra  

On 25. maj.    Lukket arrangement 

To 26. maj.  Se tider flytbar teater festival 

To 26. maj.  19.30 Downton Abbey: En ny æra 

Fr 27. maj.  Se tider flytbar teater festival 

Fr 27. maj.  19.30 Downton Abbey: En ny æra  

Lø 28. maj.  Se tider flytbar teater festival 

Lø 28. maj.  19.30 Downton Abbey: En ny æra 

Sø 29. maj.  16.00 Downton Abbey: En ny æra  

    Uge 22 

Ti 31. maj.  19.30 Downton Abbey: En ny æra  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rose   

 

Uge 18 
ROSE er en stærk og hjertevarm for-

tælling om familie, kærlighed og om, at 

intet er, som man tror ved første øje-

kast. Året er 1997. Inger, hendes sø-

ster Ellen og svoger Vagn er på bustur 

mod Paris. Bussen har knap nået mo-

torvejen før Inger delagtiggør resten af 

selskabet i sin sindslidelse – og turen til byernes by bliver 

en uge de aldrig vil glemme. For Inger har en skjult dags-

orden for turen, og ved ankomsten indleder hun jagten på 

en tabt kærlighed. ROSE er Niels Arden Oplevs hidtil 

mest personlige film og er baseret på virkelige hændelser. 

  
Spilletid: 1 time 46 minutter       Tilladt for børn over 11 år       Pris: 80 kr. 

 

Belfast 
 

Uge 18  
Dramaet 'Belfast' fortæller historien 

om en ung dreng og hans families liv i 

arbejdsklassen i 1960'ernes Belfast. 

Tilstandene i den nordirske hovedstad 

er mildest talt kaotiske med hyppige 

sammenstød mellem de stridende 

grupperinger. Gennem drengen Bud-

dys synsvinkel følger vi begivenhederne, hvor hans mor 

forsøger at holde sammen på familien i deres hjem, faren 

har et ønske om at slippe væk, og bedsteforældrene fun-

gerer som et livsklogt anker i en svær hverdag.  

Det er en film fuld af spænding, følelser men også humor 

og nostalgi – trods det politisk anspændte bagtæppe.     
  

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

 

De forbandede år 2   
 

Uge 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        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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Lost City  
 

Uge 19  
  

Den tilbagetrukne forfatter Loretta Sa-

ge har brugt sin karriere på at skrive 

om eksotiske steder i sine populære 

romantiske eventyrromaner med den 

lækre forsidemodel Alan. Mens hun er 

på turné for at promovere sin nye bog 

sammen med Alan, bliver Loretta kid-

nappet af en excentrisk milliardær  som håber, at hun kan 

føre ham til den gamle, forsvundne bys skat fra hendes 

seneste historie. For at bevise, at han kan være en helt i 

det virkelige liv, kaster Alan sig ud i et forsøg på at redde 

hende. Et eventyr venter og det umage par arbejder sam-

men for at overleve og finde den ældgamle skat..   

 

Spilletid: 1 time 32 minutter      Afventer censur       Pris: 80 kr. 

 

Mus & ræv  

i den syvende himmel     

Uge 19 
Filmen handler om to ærkefjender, en 

ræv og en lille mus, der mødes i dyre-

himlen efter et uheld. Efter en hændel-

se nede på jorden vågner den lille Mus 

op i dyrehimlen. Her møder hun den 

mere forsigtige og sky Ræv, som Mus 

helt bestemt mener at have set før. Men hvor? Aha! Det 

var Ræv, der jagtede Mus ud på vejen nede på jorden, så 

det er selvfølgelig hans skyld, at de begge er endt i dyre-

himlen! Af naturlige årsager kunne de aldrig blive venner 

nede på Jorden, men i dyrehimlen er sagen en helt an-

den: Her kan dyr nemlig ikke længere spise hinanden  
 

Spilletid: 1 time 20 minutter        Frarådes børn under 7 år       Pris: 80 kr. 

 

Dr. Strange 

In the Multiverse of Madness  

Uge 20 
I Marvel Studios’ “Doctor Strange in the 

Multiverse of Madness” åbner MCU op 

for multiverset og udvider grænserne 

mere end nogensinde før. Drag ind i 

det ukendte sammen med Dr. Strange, 

der med hjælp fra både nye og gamle 

forbundsfæller forcerer multiversets mange gådefulde og 

dødsensfarlige virkeligheder i kampen mod en ny fjende. 

Filmen er instrueret af Sam Raimi og produceret af Kevin 

Feige. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman 

Carroll og Jamie Christopher fungerer som executive pro-

ducers. Manuskriptet er skrevet af Michael Waldron. 
  

Spilletid: 2 timer 10 minutter       Afventer censur       Pris: 90 kr. 

 

 

Kommende Film 

Lightyear  

Top Gun  

Jurassic World  

Elvis  

Ennio Morricone - The Maestro  

Superkæledyrene  

 

 

 

Downton Abbey:  

En ny æra  

Uge 20 + 21 + 22 
  

'Downton Abbey' følger den aristokrati-

ske familien Crawley og deres loyale 

tjenestefolk på det fiktive gods i York-

shire. I den første film fulgte vi kongen 

og dronningen af Englands visit hos 

Crawley-familien. Nu vender de elske-

de karakterer tilbage i de velkendte omgivelser. Som for-

gængeren er denne film også omgivet af megen mystik, 

så vi kan ikke afsløre så meget, men én ting kan vi dog 

forsikre: Der er lagt op til både drama, kærlighed og fami-

liefejde på godset.  

   
  

Spilletid: 2 timer 5 minutter                Afventer censur       Pris: 90 kr. 

 

Glumsø Speedway 

Foredrag og Film “Kongernes fald “ 

Onsdag d. 11. maj kl. 19.00 

Formiddagsbio 

Kom til country aften med Buffalo Band.  

Lørdag d. 21. maj kl. 20.00 

Dørene åbnes kl. 19.30 

Flytbar teater Festival 2022 

Teater for børn & voksne 
Torsdag d. 26. maj 

11.00 - 11.40 Teatret Aspendos: Lunas Farmor (fra 5 år)   

12.00 - 13.00 André Andersen SOLO: ORD - om at vokse  (fra 6 år)   

Fredag d. 27.  maj 

11.00 - 11.45 Teatret Aspendos: De 4 Ønsker ( fra 4 år)   

12.10 - 12.50 Fyren & Flammen: Nattergalen  (fra 3 år)  

13.30 - 14.30 Teater Sporenstregs: Stakkels Teenager (fra 12 år) 

14.45 - 15.50 Teatret Aspendos: Hvad Skjalde Beretter (fra 12 år) 

Lørdag d. 28. maj 

12.00 - 13.10 André Andersen SOLO:- om krig og kærlighed (fra 6 år)   

13.30 - 14.40 Teatret Aspendos: Lykkens Hemmelighed (fra 12 år/

voksne)  


