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Glæd dig til ...
Gode oplevelser med bl.a.
Nytårskoncert fra Sydney, Australien, med valsekongen og violinvirtuosen
ANDRÉ RIEU med sprudlende festlige toner:
5. - 6. januar 2019 - køb billetten allerede nu!
20/01 • Operabio: Verdi: LA TRAVIATA
25/01 • Film & Foredrag: KURSK
07/02 • Vinterferie: Vilde Rolf smadrer internettet; Sådan træner du din
drage 3; Skammerens datter: Slangens gave; Mødregruppen;
The Mule og Alita: Battle Angel (14/02)

Jens Baggesens Gade 17
4220 Korsør
T: 58 37 03 62
E: mail@korsoer-bio.dk
www.korsoer-bio.dk
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25/12-09/01 • HAPPY ENDING

17-30/01 • SECOND ACT

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.

Efter 15 år som butiksassistent i et supermarked er
hun klar til at komme videre og muligheden byder
sig, da hun er den perfekte kandidat til en ledige
stilling som manager. Maya skuffes, da ledelsen finder en mand med en MBA i stedet, fordi bøger prioriteres over erfaring og forståelse af kundebehov.

Senior & Baby Bio: 8. januar

03-16/01 • BUMBLEBEE
Bumblebee er på flugt fra planeten Cybertron og holder
sig nu skjult på Jorden. Elite-soldaten Agent Burns og
decepticon’erne Dropkick og Shatter er lige i hælene på
den gule Autobot, og derfor skjuler han sig på en losseplads i en lille strandby i Californien.

05-27/01 • TERNET NINJA weekendfilm

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
05-27/01 • ULVEHUNDEN weekendfilm
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.

10-23/01 • FØR FROSTEN

For at overleve vinteren må den fatiige bonde Jens
indgå en aftale med Gustav, en velhavende, svensk
storbonde. Gustav tilbyder at købe Jens’ gård og sætte ham på aftægt, hvis Jens vil give ham sin datter,
Signe, til ægte. Jens indvilger - men Signe er allerede
lovet bort til Laurits, en karl fra en nabogård.

10-23/01 • KAPTAJNEN

Tyskland, sidst i WW2. Den 19-årige soldat Willi deserterer og flygter for ikke at blive henrettet som forræder. Da det ser sortest ud, finder Willi en efterladt bil
med en uniform fra en højt dekoreret naziofficer. Willi
stjæler uniformen og opdager, at alle adlyder ham.
Snart korrumperes han selv af magten.

17-30/01 • BEAUTIFUL BOY

Teenageren Nic har i smug eksperimenteret med
narkotika. Kort før Nic skal flytte på college, prøver
han for første gang stoffet metamfetamin, der på
kort tid gør ham dybt afhængig. Hans far, David,
aner ikke sine levende råd. Men han kæmper for at
forstå Nics kvaler og redde sin søns liv.

24/01-06/02 • KURSK

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.

25/01 • FILM & FOREDRAG:
KURSK MED DITTE DYREBORG
Få et spændende indblik i livet til søs under havets overflade. Orlogskaptajn Ditte Dyreborg, der
er Danmarks førende ubådsekspert, fortæller om
Danmarks som ubådsnation og ubådsulykker.
Ditte Dyreborg har siden optagelsen på A.P. Møllers værkstedsskole i Svendborg haft en lang karriere til søs. Hun har sejlet verdenshavene tyndt
for A.P. Møller, bl.a. i Den Mexicanske Golf, Middelhavet og Stillehavet.
Karrieren fortsatte i Søværnet, hvor hun som teknikofficer i Søværnets 5. eskadre om bord på ubåden ”Sælen” indgik i den internationale koalition
under Irak-krigen.
I 2004 sluttede Danmarks 95 år lange historie
som ubåds-nation, da kommandoen på de to ubåde ”Sælen” og ”Springeren” blev strøget.

31/01-17/02 • SÅDAN TRÆNER DU DIN
DRAGE 3

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.

31/01-13/02 • UNGE ASTRID

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.

