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Glæd dig til ...
Julehyggelige oplevelser med bl.a.
02/12 • Operabio: Saint-Saëns: SAMSON OG DAHLIA
16/12 • Operabio: Puccinis: PIGEN FRA VESTEN
22/12 • Lørdagsklassikeren: THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS
23/12 • Bollywood Bio: ZERO
30/12 • Operabio: Muhlys: MARNIE
Nytårskoncert fra Sydney, Australien, med valsekongen og violinvirtuosen
ANDRÉ RIEU med sprudlende festlige toner:
5. - 6. januar 2019 - køb billetten allerede nu!
Jens Baggesens Gade 17
4220 Korsør
T: 58 37 03 62
E: mail@korsoer-bio.dk
www.korsoer-bio.dk

FILMOMTALE
DECEMBER 2018
29/11-23/12 • GRINCHEN

Den sure, grønne Grinch bor alene med sin hund,
Max, for han hader at blive forstyrret af sine naboer, de juleglade hvemmere. Da de bebuder, at den
kommende julefest bliver større end nogensinde,
må Grinchen sætte en stopper for al den ækle hjertevarme: Han sætter sig for at stjæle julen!

29/11-05/12 • LIFE ITSELF
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13-23/12 • CHR. IV - DEN SIDSTE REJSE
Kong Christian IV er alvorligt syg, og med døden
i hælene rejser han mod København for at dø på
Rosenborg Slot. Turen mod København bliver en
rejse i Christians og ekskone, Kirstens stormfulde
ægteskab, fra deres første møde og forelskelse til
bitter strid og ulykkelig kærlighed.

13-19/12 • THE HOUSE JACK BUILT

I New York er forfatteren Will i terapi efter at hans gravide, højtelskede kone, Abby, er forsvundet. Parrets historie er forbundet til den unge kvinde Dylan. Endelig
oplever en rig plantageejer, Saccione, et trekantsdrama
i en spansk fortid, der også viser sig at gribe ind i de
andre personers skæbner

Seriemorderen Jack myrder i en periode på 12 år
løs i kunstens navn. Filmen foregår i 1970ernes
USA, og Jack har gjort det til sin fremmeste opgave
at præsentere hvert mord som et kunstværk i sig
selv. Lars von Triers nyeste, yderst brutale og måske
mest selvreflekterende film

01-15/12 • JULEMANDENS DATTER

20/12-02/01 • HONNING MARGRETHE

12-årige Lucia bor i Grønland med sin mor Claudia og
far Julius, selveste Julemanden. Lucia vil gerne oplæres
til julemand, men det er kun for drenge. Men hvis hun
kan opfylde menneskedrengen Alberts største ønske:
at kurere hans far, der er ramt af en gådefuld sygdom

Den rejsende Apollo ankommer til landsbyen med
De sjove, små dyr. Apollo ønsker med sit store hjerte ikke at forstyrre kongedømmets almindelig liv
på tærsklen til jubilæet af Dronning Margrethe,
men formår at gøre netop det, da han falder i dronningens kusines fælde.

06-12/12 • HOLIDAY

20/12-02/01• AQUAMAN

Unge, danske Sascha er gangsteren Michaels elskerinde. På ferie med hans familie i en tyrkisk luksusvilla,
hvor de nyder livet. Men da Sascha møder den hollandske sejler Thomas, bryder Michaels jalousi og besidderiskhed ud i lys lue. Michael ydmyger Sascha på stadig
mere brutal vis, og paradiset bliver til et mareridt.

Historien om halv-menneskelige, halv-atlantiske
Arthur Curry og hans livs rejse. En rejse som ikke
kun vil tvinge ham til at acceptere, hvem han virkelig er, men også opdage at han er værdig til at
være, hvem han blev født til at være ... en konge.

06-23/12 • A STAR IS BORN

25/12-02/01 • ULVEHUNDEN

Den alkoholiserede countryrockstjerne Jackson Maine forvilder sig ind på en dragbar i sin søgen efter
mere sprut. Her oplever han kvinden Ally og falder
prompte for hendes udstråling og store sangtalent.
Han hjælper hendes karriere i gang, parret bliver gift,
og for en stund virker alt lykkeligt, men ...

08-23/12 • PEDDERSEN OG FINDUS

Peddersen er fortvivlet. Findus er så glad for sin nye
madras, at han hele tiden hopper, så Peddersen ikke
kan sove. Derfor bygger han sit udendørs toilet om til
et lege- og hoppeland til Findus. Men Findus bliver så
glad for legeskuret, at han flytter derind - og pludselig føler Peddersen sig meget alene.
10-12/12 • JOURNAL 64 repremiere
Et uhyggeligt fund med tre mumificerede lig
siddende omkring et spisebord med en ledig plads
klar bliver til en sag for Carl Mørck og Assad. Efterforskningen peger tilbage til kvindeanstalten på
Sprogø, hvor mystikken kun spreder sig yderligere,
da fortidens rædsler begynder at spøge.

Hvidtand, halvt hund og halv ulv, vokser op i den
barske canadiske ødemark. Hvidtand har svært ved
at omgås de andre hunde. Vildhundens nysgerrighed tager ham vidt omkring, og tålmodige mennesker hjælper den med sit vilde temperament.
Baseret på Jack Londons klassiske roman.

25/12-02/01 • TERNET NINJA

Aske får en Ninja-dukke af sin onkel Stewart, da
han vender hjem fra Thailand. Dukken viser sig at
være levende, dødensfarlig og besat af tanken om
retfærdighed og blodhævn over for manden, som
ejer fabrikken, som den er lavet på. Efter Anders ’Anden’ Matthesens populære børnebog

25/12-09/01 • HAPPY ENDING
Det er en smuk og dejlig fortælling om at det aldrig
er for sent at få en ordentlig flyvetur og tage ud på
en hæsblæsende opdagelsesrejse mod nye muligheder, bekendtskaber og drømme.
Baby Bio: 8. januar

