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Glæd dig til ...
Gode oplevelser med bl.a.
07/02 • Vinterferiefilm:
23/02 • Lørdagsklassiker: DIRTY DANCING gratis
24/02 • Operabio: ADRIANA LECOUVREUR
27/02 • Filmklassiker med mening: NATTEVAGTEN med Elias Eliot
Som optakt til Nattevagten fortæller Elias Eliot om filmen og sætter
den i internationalt perspektiv. Elias Eliot har lagt stemme til et utal af
tegne- og animationsfilm. Elias Eliot er medgrundlægger af filmfestiva
len ”Blodig weekend” som har fokus på genrefilm og gys.

05/04 • Vinsmagning og Film
Jens Baggesens Gade 17
4220 Korsør
T: 58 37 03 62
E: mail@korsoer-bio.dk
www.korsoer-bio.dk
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31/01-17/02 • SÅDAN TRÆNER DU DIN
DRAGE 3 vinterferiefilm

14-20/02 • THE FAVOURITE

31/01-13/02 • UNGE ASTRID

14-26/02 • ALITA, BATTLE ANGEL

24/01-06/02 • KURSK

21-27/02 • VICE

Hikke forfølger sine drømme om et fredfyldt drage-utopia, mens Tandløs’ opdagelse af en utæmmet,
undvigende partner trækker ham længere og længere væk. Da Hikkes position som høvding trues, må
rytter og drage træffe umulige beslutninger.
Da Astrid Lindgren var meget ung, skete der noget,
som påvirkede hende dybt; en kombination af et
mirakel og et uheld, der kom til at forme hendes
liv. Det var en hændelse, som gjorde hende til en af
de mest nyskabende kvinder i vores tid og til den
historiefortæller, en hel verden kom til at elske.

Et kulsort drama, hvor de historiske begivenheder
giver anledning til et af filmhistoriens stærkeste
kvinde-trioer i den ene groteske situation efter den
anden. Emma Stone, Rachel Weisz og Olivia Colman
spiller de tre bærende roller, og filmen er instrueret
af den græske anmelderfavorit Yorgos Lanthimos.
Episk adventurefilm om håb og selvstændiggørelse.
Cyborgen Alita vågner op i en ukendt fremtidsverden uden hukommelse om, hvem hun er. Den sympatiske professor Ido tager den unge Alita under sin
vinge. Alita falder til i den farlige Iron City, mens Ido
prøver at skærme hende fra den mystiske fortid.

Russisk flådes stolthed, atom-ubåd K-141 Kursk, er
på øvelsestur i Barentshavet, da en eksplosion i torpedorummet får ubåden til at havarere. 23 mand
fanges på 100 meters dybde med svindende iltreserver. Ledelsen nægter at lade andre lande hjælpe
med undsætningen af frygt for at tabe ansigt.
07-17/02 • VILDE ROLF 2 vinterferiefilm
’Vilde Rolf smadrer internettet’ tager fat i et bredere
emne end den første film, der udelukkende fokuserede på gaming og især arkadespil. Efterfølgeren
foregår i en visualiseret internetverden, hvor de fleste vil kunne nikke genkendende til de adskillige
referencer til vores digitale dagligdag.

Det biografiske og satiriske drama handler om den
46. vicepræsident Dick Cheney, der spilles af en utrolig godt sminket Christian Bale. ’Vice’ er baseret på
en sand historie, der er bevidst om, at den måske
ikke er lige sand hele vejen, bl.a. fordi politikeren er
en meget hemmelighedsfuld og privat mand.

07-20/02• MØDREGRUPPEN

23/02 • DIRTY DANCING Lørdagsklassiker

Line har levet det vilde jetsetliv i Hong Kong med
manden Bjørn, da Line opdager, at han har været utro
med barnepige, rejser hun i raseri hjem til Fyn. Bjørn
lukker for alle Lines midler og truer med at tage sønnen. Line står til at miste alt, midt i udfordringer med
og fordomme om livet i provinsen. BabyBio 12/2

07-13/02 • THE MULE

Thriller-dramaet ’The Mule’ bygger på autentiske begivenheder og beviser endnu engang, at virkeligheden ofte overgår fiktionen. 88-årige Clint Eastwood
både instruerer og spiller hovedrollen, hvilket han har
gjort mange gange før, bl.a. i Million Dollar Baby og
Gran Torino. Bradley Cooper er også med.
09-17/02 • SKAMMERENS DATTER vinterferiefilm Filmatisering af Lene Kaaberbøls antasy-univers, et hæsblæsende eventyr om det gode
mod det onde i en verden befolket af drager, søslanger og magi. Baseret på universet og handlingen i
tredje Skammerens Datter-bog Slangens Gave, med
elementer fra bog nr. 2 Skammertegnet.

21/02-06/03 • GREEN BOOK

Filmen foregår i 1960’erne i et Jim Crow plaget landskab, hvor racekonflikten deler USA midt over, og er
baseret på en virkelig historie.
De to mænd udvikler et ægte venskab langs de uendelige amerikanske motorveje.
17-årige Baby er i sommeren ’63 på ferie med sin familie. På hotellet arbejder Johnny som danseinstruktør. Men da Baby første gang møder Johnny, er det noget helt andet end vals & rhumba, han er i gang med
- en svedende, sensuel dans, der sætter hele kroppen
i kog: ”Dirty Dancing”.

24/02 • OPERABIO

Sopranen Anna Netrebko er den helt centrale sanger på plakaten, når The Met opfører en opera, hvor
sopranen dør som i så mange andre operaer – men
i dette tilfælde af forgiftede violer. Det er alligevel
ikke hverdagskost ... ikke engang i operaens verden!

27/02 • NATTEVAGTEN Filmklassiker

Ole Bornedals gennembrudsfilm kan i år fejre et vaskeægte jubilæum. Hér bliver der gået til gyser-makronerne med en energi, der var stort set ukendt i
Danmark for 25 år siden – og som stadig har fuld
slagkraft. Med Nicolai Coster-Waldau

