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Glæd dig til ...
Gode oplevelser med bl.a.
17/03 • Operabio: CARMEN
En af verdens mest succesfulde og populære operaer.

27/02 • TØSEAFTEN MED DRONNINGEN
Lækkermad fra Marios Pandekager og en sød overraskelse
Modeshow
Aftenens film: Dronningen med bl.a. Trine Dyrholm

30/03 • Lørdagsklassiker: MØD MIG PÅ CASSIOPEIA gratis
05/04 • Vinsmagning og film med Andrea Bocelli
Jens Baggesens Gade 17
4220 Korsør
T: 58 37 03 62
E: mail@korsoer-bio.dk
www.korsoer-bio.dk

FILMOMTALE
MARTS 2019
21/02-06/03 • GREEN BOOK
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16/03-07/04 • PJUSKE weekendfilm

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.

Vinteren når til Island, fuglene må trække sydpå.
Men den lille kylling Pjuske har ikke lært at flyve
endnu og bliver efterladt. Heldigvis har han hørt
dem tale om den sagnomspundne Paradisdal. Pjuske
begiver sig ud på egen hånd for at finde dalen og sin
familie. Det bliver en lang og begivenhedsrig rejse,

28/02-13/03 • COLD PURSUIT

21-27/03 • CUTTERHEAD

Den gode samfundsborger og familiefar ’Nels’ Coxman kører sneplov i Rocky Mountains. Da hans søn
dør hans søn af en overdosis, finder Nels frem til,
at dødsfaldet planlagt af den lokale narkobaron ’Viking’. Nels får hævn ved at spille Viking og den rivaliserende mafiaboss White Bull ud mod hinanden.

Rie er i gang med at undersøge det europæiske
samarbejde i Københavns metrobyggeri, da hun bliver spærret inde 20 meter under jorden med den
kroatiske borebisse Ivo og Bharan fra Eritrea. Thrilleren viser hvordan de indespærrede må lægge liv
og krop i hinandens hænder.

28/02-05/03 • TRÆKFUGLE

22-27/03 • ON THE BASIS OF SEX

Den unge Rapayet fra den indfødte Wayuu-klan begynder at sælge marihuana til amerikanske turister,
for at han kan købe en medgift til sin udkårne. Men
forretningen vokser Rapayet over hovedet. Hans
makker forråder ham; klanens åndelige leder, Úrsula, frygter for sit stolte, traditionsrige folk.

Det biografiske drama ’On the Basis of Sex’ følger
Ruth Bader Ginsburg, der kæmpede for ligestilling
med et ønske om at blive højesteretdommer i USA’s
føderale myndighed.

06-20/03 • CAPT. MARVEL

28/03-10/04 • HACKER familiefilm

Filmen er baseret på Marvels tegneseriesuperheltinde og handler om Carol Danvers, der får mægtige
superkræfter. En kosmisk krig mellem to galaktiske
racer har nået Jorden, og Danvers og en lille gruppe
af forbundsfæller havner midt i den rasende malstrøm. Med Brie Larson og Samuel L. Jackson.

Dansk actionfilm om den 13-årige hacker Benjamins
jagt efter sin forsvundne mor, hvilket fører ham ud i
en nervepirrende omgang katten-efter-musen med
Forsvarets Efterretningstjeneste. I  hovedrollerne: is
Voice Junior-deltageren Rumle Kærså og Josephine
Chavarria Højbjerg fra ’Tinkas Juleeventyr’ i 2017.

07-20/03 • SELVHENTER

28/03-03/04 • BRITT-MARIE VAR HER

14-27/03 • MARY STUART

28/03-10/04 • DRONNINGEN

Danske komedie om det umage brødrepar Emil og
Magnus, som rejser til Spanien for at hente liget af
deres fordrukne og nu afdøde far hjem. ’Selvhenter’
er instrueret af den danske komiker Magnus Millang,
som også spiller en hovedrolle og har skrevet manuskriptet. Senior/BabyBio 12/3
Da hendes mand dør, vender Mary tilbage til højlandet for at genindtage sin position og samtidig gøre
krav på den engelske trone. De to dronninger betragter hinanden med lige dele frygt og fascination, da
de begge ved, at kun én kan stå tilbage som suveræn
regent. Instruktør er debutanten Josie Rourke.
16/03-07/04 • LEGOMOVIE 2 weekendfilm
LEGO-borgerne i Klodsby bliver invaderet af nedrivningsstyrker fra det ydre rum. Det er op til Emmet,
Lucy, Batman og deres venner at vise deres kreative
evner som mesterbyggere, hvis LEGO-universet skal
genoprettes. Deres mission fører dem til den fjerne
galakse Systar-Systemet, hvor opgøret skal stå.

Britt-Marie er 63 år og vælger efter 40 års ægteskab
at forlade sin mand, da han har været hende utro.
Damen ender i en lille flække, hvor hun opdager en
ny start på livet. Filmen er baseret på romanen af
Fredrik Backman, der også har forfattet filmatiseringen En mand der hedder Ove fra 2016.
Anne er på toppen af sin karriere og har en dejlig
familie med ægtemanden Peter og deres to døtre.
Anne indleder en affære med sin 17-årige stedsøn.
Fanget i et uigennemsigtigt spind af bedrag og løgne tvinges Anne til at se sine egne handlinger i øjnene og beslutte, hvilket slags menneske hun vil være.

30/03 • MØD MIG PÅ CASSIOPEIA
Lørdagsklassiker
Filmmusical bygget op omkring de mange (kærligheds)intriger ved opsætningen af en operette. Bodil
Kjer er billedskøn som musen. Hun er omgivet af et
hold af formidabelt dansk scenetalent fra 50’erne til
tonerne af Kai Normann Andersens musik og sange.

