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Al magt til folket

DOXBIO

Den vestlige verden oplever i disse år en udbredt
mistillid til magteliten. I Italien har folkets stigende
politikerlede medført, at protestgruppen 5stjernebevægelsen fik 25 % af stemmerne til parlamentsvalget. Det demokratiske eksperiment følges med
spænding, for hvad sker der, når 163 almindelige
mennesker uden politisk erfaring skal omsætte
deres idealisme til praksis.

1/2

Kongens Valg
9. april 1940 rykker den tyske besættelsesmagt
ind i Norge og stiller kong Haakon 7. et ultimatum:
Overgivelse eller krig. Mens kronprinsesse Martha
flygter til Sverige med børnene, bliver Haakon og
kronprins Olav tilbage i Oslo. I tre lange dage
grubler kongen over, hvordan han skal forholde
sig til Tysklands krav. Folkets, kongefamiliens og
hans eget liv afhænger af hans endelige
Danamrkspremiere
beslutning.
9-22/2

Vaiana
Høvdingedatteren Vaiana bor på den polynesiske ø
Motunui. Stammefolket mener, at høsten er slået
fejl, fordi den drilske halvgud Maui har vakt
vulkangudens vrede. Trods sin fars formaninger
sejler Vaiana ud på det åbne ocean for at hente
Maui tilbage, så han kan gøre skaden god igen.
Men havet er stort og fuld af overraskelser, og den
gæve teenageprinsesse får også sit hyr med den
Danmarkspremiere
selvglade Maui.
2-19/2

Repremiere

John Wick 2

Premiere

16-22/2

Den legendariske lejemorder, John Wick tvinges
endnu engang til at genoptage sin karriere, da en
tidligere kollega beder om hjælp til at overtage
magten i en hemmelig, international sammenslutning af lejemordere. Bundet af en gammel ed,
må John rejse til Rom og kæmpe mod nogle af
verdens farligste mordere i en adrenalinpumpende
og nervepirrende film, der tager den første films
legendariske action til et helt nyt niveau. John er
tilbage, vildere end nogensinde

Fifty Shades of Grey

Alletiders Kvinder

Den litteraturstuderende Anastasia Steele tropper
op hos den stenrige Christian Grey for at interviewe
ham. Ana fascineres af den smukke, begavede og
magtfulde mand, som hun drages uhjælpeligt imod.
Bag Christians glatte ydre gemmer sig en martret
sjæl med en stærk kontrolfetich, og de betingelser,
han stiller for Anas samvær med ham, bliver stadig
mere grænseoverskridende.

Santa Barbara, Californien 1979. 15-årige Jamie
bor sammen med sin mor, Dorothea, som er uden
fast kæreste. For at give sønnen et mandligt
forbillede lejer hun et værelse ud til håndværkeren
William. Men de to fyre har intet tilfælles, så
Dorothea må alliere sig med sin anden lejer,
kunstfotografen Abbie, og Jamies (desværre
platoniske) teenageveninde, Julie, for at guide sin
søn sikkert ind i voksenlivet

2-8/2

Premiere

23/2-1/3

Alle for tre

La La Land

Da deres far, Arno, stiller træskoene, må de
småkriminelle brødre Timo og Ralf et smut til Italien
for at hente hans antikke veteranmotorcykel. Arno
viser sig dog at have en hidtil ukendt datter, Kim,
som gør livet svært for sine brødre. Med hjælp fra
deres gamle partner Nikolai lykkes det Ralf og Timo
at finde fælles fodslag med Kim og planlægge
Danmarkspremiere deres måske største kup hidtil.
Danmarkspremiere
2-15/2

23/2-8/3

Far til fire på toppen
Far får tilbudt et nyt arbejde, der kan redde familien
fra at flytte. Hans nye kontor ligger på 27. etage og
er udstyret med kæmpe panoramavinduer, og
eftersom Far lider svært af højdeskræk, har han
svært ved at sige ja til jobbet. Hans handlekraftige
børn, Søs, Mie, Ole og Per, tager sagen i egen
hånd og bestiller en familierejse til de norske fjelde,
Danmarkspremiere så Far kan konfrontere sin fobi.
9-19/2
Lør-søn: 25-26/2

Mia drømmer om at blive filmstjerne i Hollywood,
men må tage til takke med et job i kaffebaren på
et filmselskab. Til en af Los Angeles' mange fester
møder hun pianisten Sebastian, hvis store
ambition er at åbne en gammeldags jazzklub.
Parret forelsker sig for fuld musik, men deres
respektive drømme forløber ikke helt som planlagt
i byen, hvor vejen mod toppen er brolagt med
knuste hjerter

Operation Avalanche
Operation Avalanche fortæller om en meget kendt
konspirationsteori. Denne films genistreg er at
folde tanken om ’hvad nu hvis … det var sandt’
helt ud i mindste detalje og fortælle historien fra
de involveredes eget perspektiv. Således placeres
vi midt i begivenhedernes centrum – blandt
agenterne i NASA og CIA i månederne omkring
Danmarkspremiere månelandingen i 1969.
23/2-1/3

LEGO Batman Movie

Slå først, Frede

Animationsfilmen 'LEGO Batman Filmen' er et spinoff på LEGO Filmen - Et klodset eventyr.
Superhelten Bruce Wayne skal ikke kun håndtere
de kriminelle i Gotham, men har også ansvaret for
at opdrage drengen han har adopteret.
De danske stemmer leveres bl.a. af Alexandre
Willaume, Magnus Millang og Lars Mikkelsen.

Rejsende sælger i spøg og skæmt, Frede Hansen,
er på vej hjem med færgen, da hans taske bliver
forbyttet med en taske, der tilhører en vaskeægte
hemmelig agent. Med et bliver Frede meget mod
sin vilje hvirvlet ind i den dødelige kamp mellem
Danmarks hemmelige agenter og nogle slemme
skurke. Heldigvis har Frede sit gode humør, en
god portion held og et par sjove tricks i ærmet.

Danmarkspremiere

Gammel Dansk

9-19/2
Lør-søn: 25-26/2

25/2 kl. 14.15

Fifty Shades Darker
Anastasia Steele har afbrudt sit sadomasochistiske
forhold til rigmanden Christian Grey og prøver nu at
etablere sig i forlæggerbranchen. Men hun har
stadig hede drømme om Grey, og da han foreslår
at genoptage affæren på Anastasias betingelser,
giver hun efter for længslen. En række kvinder fra
Greys fortid gør dog deres bedste for at nedbryde
Danmarkspremiere den nyvundne tillid mellem parret.
9-22/2

Verdens ældste biograf
- og måske hyggeligste

De uskyldige

ØNSKEFILM

2-7/3

Polen 1945. Den unge, franske læge Mathilde
udsendes af Røde Kors for at behandle de
overlevende fra krigens kz-lejre. Da en nonne
henvender sig, opdager Mathilde, at flere af
søstrene på det lokale kloster venter barn med
sovjetiske soldater, der har forgrebet sig på dem.
Nonnerne håber inderligt, at Mathilde vil blive på
klosteret og yde søstrene støtte i denne skamfulde
situation
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Eventyr på Stillehavet
70.Vaiana
Gensyn før 2’eren
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Timo og Ralf er tilbage
70.Alle for tre
Nattens klodsede ridder
70.LEGO Batman Movie
Turen går til Norge
70.Far til fire – helt på toppen
Ikke flere hemmeligheder
75.Fifty Shades – I Mørket
Norsk WW2 krigsdrama
70.Kongens valg
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Senior Bio:
Forbeholdt pensionister og
efterlønsmodtagere. Dørene åbnes kl. 9.50
til kaffe og kage
Baby Bio:
Vælg mellem ugens 3 film, der kan stemmes
via facebook. Dæmpet belysning i salen, der
kan forventes lidt uro.
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23. feb.

Ferie
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Vinterferie

Kommende Film & Events
OPERABIO: Romeo og Julie 12/3 • Rusalka 2/4 • La Traviata
23/4 • Idomeneo 7/5 • Eugen Onegin 11/6 • Rosenkavaleren
25/6
GAMMEL DANSK: Drømmen om det hvide slot 25/3 • Far
laver sovsen 29/4 • Sømænd i knibe 27/5 • Pigen og
millionæren 24/6
CINEMATEKET: Fatima 18/3 • De fem benspænd 22/4 •
Ziggy Stardust 20/5 • Himmelskibet sept. • Onkel Danny 7/10
Babettes gæstebud nov.
DOXBIO: Venus 8/3 • Big Time 3/5 • Film surprise 7/6
DOX:ON:TOUR: The Score 18/3 • The islands and the whales
25/3
KOMMER OGSÅ: Trainspotting 2 2/3 • De uskyldige 2/3 •
Logan 9/3 • Kærligheden kender ingen grænser 9/3 • Mit liv
som squash 11/3 • Mesteren 16/3 • Skønheden og udyret
23/3 • Dan dream 30/3 • Smølferne 30/3 • Du forsvinder 20/4

TØSEAFTEN 10. februar kl. 19.00
Fifty Shades Darker
Så er det igen tid til en hyggelig aften i byen med
tøserne ... Få fat i babysitteren, plant manden foran
fjernsynet og tag mor, søster, veninden, kollegaen,
naboen med til en god aften i verdens ældste biograf.
Årets første Tøseaften byder traditionen tro på et glas
bobler, lidt godt at spise, konkurrence med skønne
præmier og sidst men ikke mindst en god film.
UDSOLGT - venteliste

Jens Baggesens Gade 17
4220 Korsør
T: 58 37 03 62
E: mail@korsoer-bio.dk
www.korsoer-bio.dk
Husk også vores APP til smartphones
Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i programmet
samt prisstigninger. Hold øje med vores APP eller
hjemmeside www.korsoer-bio.dk
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