Filmomtale
Juni 2016
X-Men: Apocalypse
Apocalypse er den første af alle mutanter, og
har eksisteret siden det antikke Egypten. Han
akkumulerer kræfter fra andre mutanter og er
både udødelig og nærmest uovervindelig. Da
han vågner efter tusinde af år, er han skuffet
over den verden, han oplever. Verdens skæbne
hænger i en tynd tråd, og Mystique, Professor
X og en gruppe af unge X-Men må redde
Danmarkspremiere mennesket fra udslettelse.
19/5-1/6

Warcraft: the Beginning
Azeroth er et fredeligt, magisk kongerige
bevogtet af troldmænd. Men end ikke magi kan
redde dagen, da en hær af orker fra en døende
planet flygter til Azeroth gennem en portal.
Kongen af Stormwind kalder alle racer i Azeroth
sammen - mennesker, elvere og dværge - for at
bekæmpe invasionen. Grupperingerne har dog
forskellige dagsordener, og orkerne har også
Danmarkspremiere deres grunde til at handle, som de gør.
26/5-7/6

Verdens ældste biograf
- og måske hyggeligste
The nice Guys
Action komedien foregår i 70’ernes Los Angeles. Den
noget vingeskudte og den hårdtslående inkassator
tvinges til at samarbejde om at opklare en sag om en
ung kvinde, der er meldt savnet. I forbindelse med
deres opklaring afdækker de en rystende forbryderisk
sammensværgelse, som rækker langt ind i de mest
indflydelsesrige cirkler.

9-22/6

TØSEAFTEN 10. juni kl. 19.00
Robinson Crusoe
Animationsfilmen 'Robinson Crusoe' er løst baseret på
romanen af Daniel Defoe.
Papegøjen Tirsdag bor på en lille, eksotisk ø og
drømmer om at udforske resten af verden. Efter en
voldsom storm, dukker der et nyt og ukendt væsen op
på øen, Mennesket Robinson Crusoe.

Lør-søn: 11-26/6

En Mand, der hedder Ove
59-årige Ove er parcelhuskvarterets tvære
regelrytter, som hver morgen går sin faste
inspektionsrunde i nabolaget. Han har dog sine
private grunde til aldrig at smile. Da den
højgravide og farverige Parvaneh flytter ind i
rækkehuset overfor med sin familie, opstår et
uventet venskab, som endelig sætter Ove i
stand til at tackle sit livs sorg og genfinde
Biografklub Danmark
Biografklub Danmark
meningen med tilværelsen.

Urmageren
Filmen 'Urmageren' handler om frihedskæmperen
Georg Elser, der var tæt på at ændre verdenshistorien,
da han forsøgte at slå Hitler ihjel under en tale i
München i 1939. Elser var en tysk snedker, der havde
en hjemmelavet bombe og en klar plan om at
snigmyrde Hitler. Filmen er instrueret af manden bag
Der Untergang, Oliver Hirschbiegel.

Angry Birds Filmen
På øen, hvor fuglene bor, er livet idyllisk, og
alle er glade – undtagen fuglen Red. Han lider
af temperamentsproblemer, hvilket fremmedgør
ham i det lille øsamfund. Men da grisene en
dag kommer sejlende og stjæler fuglenes æg,
kan Red endelig bruge sin vrede til noget og må
nu, sammen med vennerne Chuck og Bomb,
overtale de andre fugle til også at bruge deres.

Now you see me 2
De fire ryttere er tilbage! Magikergruppen, der tog
verden med storm med deres Robin Hood-inspirerede
kup, står nu over for deres hidtil største udfordring.
Den mystiske teknologi-magnat Walter Mabry truer
nemlig med at afsløre gruppen, hvis den ikke begår et
umuligt kup for ham. Men intet er, som det ser ud, i en
verden af illusioner og magi…

26/5-8/6

16-28/6

Lør-søn: 28/5-12/6

DOXBIO
1/6

Den unge Zlatan
Den svenske dokumentarfilm handler om
fodboldspilleren, Zlatan Ibrahimovic, og hans
vej fra ghettoen til berømt fodboldspiller.
Dokumentaren skildrer bl.a. det store pres,
Zlatan har været under siden, han begyndte at
spille professionelt. Instruktørerne havde
adgang til Zlatan, før han blev verdenskendt, og
derfor kan filmen skildre hele rejsen mod at
blive en legende i fodboldverdenen.
Money Monster
Filmen 'Money Monster' er en thriller om tvpersonligheden Lee Gates, der er vært på et
populært program om aktier og investeringer.
Da Lee giver et dårligt råd, tager en forurettet
seer hele holdet som gidsler på live-tv.
Seertallet stiger drastisk som gidseltagningen
skrider frem, mens Amerika venter på en mulig
henrettelse på direkte tv.

Danmarkspremiere
16-28/6

Lør-søn: 18-25/6

Den lille Prins
Baseret på den populære børnebog af Antoine de
Saint-Exupéry, om end ikke en direkte filmatisering, da
'Den lille prins' tager elementer af bogen, og væver
den sammen med en historie om en lille pige. Pigen er
i fuld gang med at forberede sig til den voksne verden.
Det inkluderer et meget stramt skema lavet af hendes
mor. Men en dag bliver freden brudt af hendes
excentriske nabo, Piloten, som præsenterer hende for
en helt ny verden.

QUEEN rock Montreal onsdag 29. juni kl. 20.00

Danmarkspremiere
2-15/6

9-15/6

Alice i Eventyrland: Bag Spejlet
Efter tre års sejlads på verdenshavene vender
Alice hjem til London. Her finder hun et magisk
spejl, som bliver hendes portal tilbage til det
QUEEN - og formidable Freddie Mercury - kan genopleves på det hvide
eventyrlige Underland. Hun møder atter den
lærred med en koncertoptagelse fra Montreal i 1981.
gale hattemager, som er svært deprimeret. Den Selv om der er tale om en mere end 30 år gammel koncert, så lever de hits
Hvide Dronning sender Alice til fortiden for at
og præstationer, som Queen leverede, i bedste velgående
finde årsagen til hattemagerens kvaler. Dette
og gør sig fortjent til endnu et genhør.
bringer Alice ud i et opgør med den onde
Hjerter Dame og selve Tiden.
Koncertfilmen vises kun denne ene aften,
til en overkommelig pris af kr. 95 excl. gebyrer.
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Senior Bio: Money Monster
Forbeholdt pensionister og efterlønsmodtagere.
Dørene åbnes kl. 9.50 til kaffe og kage
(Billet: kr. 70.- kaffe og kage: 15 kr.)
Baby Bio:
Vælg mellem ugens 3 film, der kan stemmes
via facebook. Dæmpet belysning i salen, der
kan forventes lidt uro.
(pris afh. af filmvalg - kaffe og kage: 15 kr.)

Cinemateket Klassikere:
Sult 21/9
En kvinde skygges 26/10
Det gælder din frihed 23/11

26. juni kl. 15.00
Richard Strauss
ELEKTRA
På gensyn til sæson 2016-2017

14/6
kl. 10.30

14/6
kl. 11.00

Kommende film & Events
Kommer også:
Formel 1: 29/5 Monaco • 12/6 Canada • 19/6 Europa
18-19/6 24 hrs Le Mans
10/6 TØSEAFTEN – The nice Guys
Independence Day 2 24/6 • Hundeliv 30/6 • Den lille grå
Traktor 30/6 • Ice Age 5 7/7 • Virgin Mountain 7/7 • Mig før
Dig 7/7 • Tarzan 14/7 • The Dressmaker 21/7 • Den store
venlige kæmpe 21/7 • André Rieu Maastricht koncert 23/7

Korsør Biograf Teater
Jens Baggesens Gade 17
4220 Korsør
T: 58 37 03 62 • 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
Reserverede billetter skal afhentes senest 30 min.
før forestillingen begynder – Tak for hjælpen!
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