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Glæd dig til ...
Gode oplevelser med bl.a.
05/04 • THE MUSIC OF SILENCE

Oplevelser for alle sanser, vinsmagning og film med Andrea Bocelli
PRAN Vine fortæller om Bocelli familien og vingården

07/04 • OperaBio: REGIMENTETS DATTER

Opera af Gaetano Donizetti
Medvirkende bl.a.: Pretty Yende, Javier Camarena og Stephanie Blythe
Dirigent: Enrique Mazzola; iscenesættelse: Laurent Pelly; varighed: 2:35

24/04 • Filmklassiker: ANTICHRIST

Psykologisk thriller af Lars von Trier med Willem Dafoe
og Charlotte Gainsburgh

27/04 • Lørdagsklassiker: OLSEN-BANDEN PÅ SPORET gratis
Jens Baggesens Gade 17
4220 Korsør
T: 58 37 03 62
E: mail@korsoer-bio.dk
www.korsoer-bio.dk
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28/03-10/04 • HACKER familiefilm

11-22/04 • AFTER

28/03-10/04 • DRONNINGEN

11-23/04 • DANMARKS SØNNER

Anne er på toppen af sin karriere og har en dejlig
familie med ægtemanden Peter og deres to døtre.
Anne indleder en affære med sin 17-årige stedsøn.
Fanget i et uigennemsigtigt spind af bedrag og løgne tvinges Anne til at se sine egne handlinger i øjnene og beslutte, hvilket slags menneske hun vil være.

’Danmarks sønner’ er instrueret af den debuterende Ulaa Salim, der med sin film ikke løfter pegefingre, men nærmere lægger op til en
debat om, hvor vi som samfund er på vej hen.
Dramaet er blevet sammenlignet med intet mindre
end film fra mesterinstruktøren Martin Scorsese.

28/03-16/04 • SHAZAM

11-23/04 • HELLBOY

Unge Billy Batson kan ved hjælp af ordet ”Shazam”
forvandle sig til superhelten Captain Marvel. I denne
form besidder han Solomons visdom, Herkules’ styrke, Atlas’ udholdenhed, Achilleus’ mod og Merkurs
hurtighed.

Denne gang er Hellboy fanget mellem to verdener –
den overnaturlige og den menneskelige. Han får til
opgave at tage kampen op mod den skræmmende
farlig troldkvinde Nimue Bloddronningen fra gammel tid.

06-07/04 • PJUSKE weekendfilm

13-22/04 • DUMBO påskeferiefilm

Vinteren når til Island, fuglene må trække sydpå.
Men den lille kylling Pjuske har ikke lært at flyve
endnu og bliver efterladt. Heldigvis har han hørt
dem tale om den sagnomspundne Paradisdal. Pjuske
begiver sig ud på egen hånd for at finde dalen og sin
familie. Det bliver en lang og begivenhedsrig rejse,
06-07/04 • LEGOMOVIE 2 weekendfilm
LEGO-borgerne i Klodsby bliver invaderet af nedrivningsstyrker fra det ydre rum. Det er op til Emmet,
Lucy, Batman og deres venner at vise deres kreative
evner som mesterbyggere, hvis LEGO-universet skal
genoprettes. Deres mission fører dem til den fjerne
galakse Systar-Systemet, hvor opgøret skal stå.

Tim Burton er tilbage og bringer Disneys animerede klassiker fra 1941 om den flyvende elefant Dumbo tilbage til det store lærred.
Denne gang i en helt ny og anderledes live-action
udgave med Danny DeVito, Michael Keaton og Eva
Green

Dansk actionfilm om den 13-årige hacker Benjamins
jagt efter sin forsvundne mor, hvilket fører ham ud i
en nervepirrende omgang katten-efter-musen med
Forsvarets Efterretningstjeneste. I  hovedrollerne: is
Voice Junior-deltageren Rumle Kærså og Josephine
Chavarria Højbjerg fra ’Tinkas Juleeventyr’ i 2017.

11-22/04 • ASTERIX & TRYLLEDRIKKEN

påskeferiefilm
Da druiden, Miraculix, kommer galt afsted, mens
han plukker mistelten, beslutter han, at det er tid til
at sikre landsbyens fremtid. Ledsaget af Asterix og
Obelix rejser Miraculix ud for finde en ung druide,
der kan overtage trylledrikkens hemmelige opskrift.

11-22/04 • DEN EVENTYRLIGE PARK

påskeferiefilm
June er en optimistisk og fantasifuld pige , der opdager en utrolig forlystelsespark kaldet ”Den eventyrlige park”, som er skjult i skoven. Parken er fuld
af fantastiske forlystelser og dyr, der kan tale. Men
parken trænger til en gevaldig istandsættelse.

Tessa starter første semester på college med store
ambitioner for sin fremtid og sit forhold med sin
high-school sweetheart. Den unge kvindes verden
åbnes i mødet med den mystiske Hardin, og hun begynder at sætte spørgsmåltegn ved alt, hun troede,
hun vidste om sig selv og sine fremtidsdrømme.

17/04-01/05 • THE CURSE OF LA LLORONA

La Llorona er et skræmmende, legendarisk væsen
fra Mexico, som vækker rædsel overalt. Handlingen
udspiller sig i 70’ernes Los Angeles, hvor en ung
mors eneste håb om at overleve La Lloronas vrede, viser sig at være en en desillusioneret præst og
hans mystiske praksiser.

24/04-08/05 • AVENGERS: ENDGAME
Det fjerde og sidste kapitel i serien med bl.a. de oprindelige superhelte som Iron Man, The Hulk, Thor,
Black Widow, Hawkeye og Captain America. Forgængeren var Avengers: Infinity War, og actionfilmen vil blive en ’stor’ finale i superhelte-universet.
Forsalgsdato endnu ukendt.

25/04-08/05 • GØG OG GOKKE
Stumfilmstjernerne Gøg og Gokke forsøger at genvinde deres filmkarriere. Det bringer dem på turne
til efterkrigstidens England, hvor udfordringerne er
mange, og især makkerskabet kommer på en prøve.
Filmen er et ønske om at beskrive dem som de
mennesker, de hver især var, på godt og ondt.

