
 

 

Månedens film   
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Se omtalen af filmene inde i folderen  

samt spilledatoerne på kalendersiden 

  

  

  

  

  

  

 

      August 2022 

 

         August 

Storegade 2, 4171 Glumsø 

Tlf. 30 2514 02 

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 

 

+ 

Formiddagsbio 

    Uge 31 

Ti 2. aug.  16.00 DC League af Superkæledyrene  

On 3. aug.  16.00 DC League af Superkæledyrene  

To 4. aug.  16.00 DC League af Superkæledyrene  

Fr 5. aug.  16.00 DC League af Superkæledyrene  

Lø 6. aug.  14.00 DC League af Superkæledyrene  

Lø 6. aug.  19.30 The Black Phone 

Sø 7. aug.  14.00 DC League af Superkæledyrene  

Sø 7. aug.  19.30 The Black Phone 

    Uge 32 

Ti 9. aug.  19.30 The Black Phone 

On 10. aug.  19.30 The Black Phone 

To 11. aug.  19.30 Alle for 4 

Fr 12. aug.  19.30 Alle for 4 

Lø 13. aug.  19.30 Alle for 4 

Sø 14. aug.  19.30 Alle for 4 

    Uge 33 

Ma 15. aug.  10.00 Alle for 4 - Formiddagsbio 

Ti 16. aug.  19.30 Alle for 4 

On 17. aug.  19.00 Alle for 4 

To 18. aug.  19.30 Alle for 4 

Fr 19. aug.  19.30 Alle for 4 

Lø 20. aug.  14.00 Udvandrerne 

Lø 20. aug.  19.30 Alle for 4 

Sø 21. aug.  14.00 Udvandrerne 

Sø 21. aug.  19.30 Alle for 4 

    Uge 34 

Ti 23. aug.  19.30 Udvandrerne 

On 24. aug.  19.30 Udvandrerne 

To 25. aug.  Ingen forestilling denne dag 

Fr 26. aug.  21.30 Open Air - Retfærdighedens ryttere 

Lø 27. aug.  19.30 Bamse 

Sø 28. aug.  14.00 Udvandrerne 

Sø 28. aug.  19.30 Bamse 

    Uge 35 

Ma 29. aug.  19.30 Bamse 

Ti 30. aug.  19.30 Bamse 

On 31. aug.  19.30 Bamse 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Black Phone  
 

Uge 31 + 32  
Den 13-årige Finney, bor med sin lille-

søster og alenefar i Denver. Her er en 

seriemorder på spil. Det ene barn efter 

det andet forsvinder. Finney har også 

andet at tænke på. Han slås bl.a. med 

bøller i skolen, mens hans fordrukne 

og voldelige far gør hjemmet utrygt for 

både ham og søsteren. Finney ender dog midt i marerid-

tet en dag, da han ender i kløerne på den maskerede kid-

napper, hvor han spærres inde i en beskidt kælder med 

en sort telefon på væggen. Da den pludselig ringer, er det 

med kontakt til andre af kidnapperens ofre.  

Hvad mon de vil?    
  

Spilletid: 1 time 42 minutter       Tilladt for børn over 15 år       Pris: 80 kr. 

 

Alle for fire  
 

Uge 32 + 33  
  

'Alle for fire' er den nyeste titel i Ras-

mus Heides filmserie. Alt ånder fred 

og idyl hos brødrene Timo og Ralf og 

deres gamle ven Martin, der har lagt 

sin fortid som politimand bag sig og 

har fået job i hospitalsvæsenet. Timo 

er flyttet ind hos kæresten Lonnie 

igen, og hans og Ralfs små kup kører som smurt. Lige 

indtil den dag Timo opdager, at Lonnies fremtidsplaner 

ikke involverer ham længere! Timo får nu brug for alle 

kneb - og i særdeleshed Ralf og Martin, hvis han skal vin-

de Lonnie tilbage. Det bliver deres mest dumdristige kup 

nogensinde. 
Spilletid: 1 time 26 minutter         Frarådes børn under 7 år       Pris: 80 kr 

DC League af  

superkæledyrene  

 

Uge 31 
Filmen handler om Super-hunden 

Krypto der er Superman's trofaste 

hjælper. De to besidder også de sam-

me kræfter, og sammen bekæmper de 

kriminalitet i Metropolis side om side. 

Da Superman og resten af Justice 

League bliver kidnappet, må Krypto overbevise en gruppe 

dyr fra dyreinternatet - hunden Ace, grisen PB, skildpad-

den Merton og egernet Chip - om at mestre deres nyfund-

ne superkræfter og hjælpe ham med at redde superhelte-

ne.   
 

Spilletid: 1 timer 40 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvandrerne  

Uge 33 + 34 
"Udvandrerne" er historien om modet 

til at vove sig ud i det ukendte. Hjem-

me på gården i Småland ser Kristina 

og Karl Oskar, hvordan livet tørrer ud. 

Fra vest, over det store hav, høres hi-

storier om en ny verden. En chance 

for at starte forfra. Et håb tændes, og 

Kristina og Karl Oskar forlader Sverige. Det er et storslået 

og tidløst eventyr. Det er historien om Sverige og om at 

turde følge vores drømme. Filmen er baseret på Vilhelm 

Mobergs elskede klassikere og fortæller historien om, 

hvordan halvanden million svenskere tog turen til USA i 

håbet om et nyt, bedre liv.  

  

Spilletid: 2 timer 28 minutter      Tilladt for børn over 11 år       Pris: 90 kr. 

Bamse  
 

Uge 34 + 35 

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. 

BIOSTØTTEN 
Biografen har en støtteforening, hvis formål er at støtte op om bio-
grafens og dens udvikling. 

Støtteforeningen har bl.a. hjulpet til ved udskiftningen til nyt lys og nye 
stole i biografen. 

Vi håber på en gang i fremtiden at gå i gang med nogle ordentlige par-
keringsforhold bag biografen 

Kontingentet er 200 kr / år 

   
Tilmeld dig på vores hjemmeside 

 

 

 

Vi ønsker alle velkommen 

tilbage efter  

EN RIGTIG GOD SOMMER 

 

Kommende film 

 

 Hvor flodkrebsene danser 

Formiddagsbio 

Open Air (Koks) 

Fredag d. 26 august Kl. 21.30 

I anlægget ved søen 

https://glumsoebio.nemtilmeld.dk/1/

