Særlige oplysninger

Velkommen i byens bedste bif!

Vi følger myndighedernes opdaterede anvisninger!
For at minimere smittefaren opfordrer vi fortsat alle til at købe billetten på forhånd på vores hjemmeside: www.kosmobio.dk
Du kan kun se film, hvis du er rask og har Corona-pas eller en negativ
test (højst 72 timer gammel) og kan vise ID på forlangende!
Har du symptomer på COVID-19, skal du naturligvis blive hjemme og
følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
Vask/afsprit hænderne når du er kommet ind i foyeren. Der er spritdispensere og mulighed for håndvask på de to toiletter.
Kom enkeltvis til disken for at købe/vise billet og find derefter frem til
siddepladsen i salen og bliv der til forestillingen er slut.
Sid på det biografsæde, der passer til billetten, og ikke andre, bl.a.
også af hensyn til rengøringen mellem hver forestilling og husk at holde
afstand både til andre gæster og til vores medarbejdere.

FormiddagsBio:
Onsdag 11. august kl. 11.00: Hvor kragerne vender
Onsdag 24. august kl. 11.00: Persiske lektioner
StrikkeBio:
Mandag 16. august kl. 19.00: Duften af roser
SeniorBio:
Tirsdag 17. august kl. 15.00: Pagten

Biografklub Danmark i august: Pagten
Kosmorama introducerer et nyt koncept fra september:
I ”3 på stribe” kigger vi bagud og nyder gensynet med film – fordi
de er tidstypiske, spændende, banebrydende - eller fordi vi bare
MÅ se dem igen. Vi tager 3 film med samme instruktør, tema
eller skuespiller. Filmene vises med ca. 1 måneds mellemrum.
Der købes billetter til den enkelte forestilling, så filmene kan ses
hver for sig, men det er selvfølgelig sjovest at se ”3 på stribe”.
Støt Kosmorama: Meld dig ind i Skælskør Biografforening!
For kun kr. 100,- kan du blive medlem i et helt år. Meld dig ind i
din lokale biografforening NU ved at udfylde vores formular på
hjemmesiden (eller i biografen)
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= danske undertekster
Film på vej: Ternet Ninja 2, Respect, Kagekampen, Billie
Månedens ønskefilm: Flugt, ønsket af Andreas J. i Skælskør

Bestil/køb billet på kosmobio.dk alle dage og hele døgnet!
Du kan også bestille billetter en 1/2 time før hver forestilling i vores hyggelige café eller på 58 19 07 07.

VELKOMMEN I BYENS BEDSTE BIOGRAF

Still fra 'Pagten' (Foto: Rolf Konow/SF film)

Algade 15, 4230 Skælskør
Telefon 58 19 07 07
www.kosmobio.dk
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hvorfor hun vender sig mod sin mors
bedste ven, Isabella og sin excentriske
bedstemor, Mimi.
Disse tre generationer af kvinder bliver
nødt til at overvinde sorg, tvivl og
forskelle for at ære mindet om deres
elskede Sarah, mens de drager ud på
den rejse, som der er at etablere et
London-bageri fyldt med kærlighed,
håb og farverige kager fra hele verden.

Tilladt fra 15 år. 1 time og 29 min.
Amin er 36 år, veluddannet og succesfuld i sit karrierejob. Alt kører. Men
da hans kæreste Kasper frier til ham,
gribes han af angst for at give sig hen.
Ingen kender nemlig hele sandheden
om Amins fortid. Hvis Amin skal turde
leve sit liv fuldt ud, må han tage et
endeligt opgør med dén hemmelighed, han som barn fik ordre om aldrig
at afsløre. En hemmelighed han har
båret på i mere end 20 år. Opgøret
med fortiden sender Amin tilbage til
en lykkelig barndom i 80’ernes Kabul i
Afghanistan, men han sendes også tilbage til den nådesløse borgerkrig, der
forvandler den trygge og kærlige hverdag til en krigszone og splitter hans
familie til atomer. En krig der sender
11-årige Amin på en farefuld flugt,
som først slutter 5 år senere, da han
ankommer helt alene til Danmark.

Tilladt fra 7 år. 1 time og 24 min.
Blandt folkene i Amazonas fortælles
der om Motelo Mama – den gigantiske skildpadde, på hvis skjold hele
regnskoven hviler. Når den er truet af
onde ånder, er hun i stand til at skjule
den og beskytte den. Men måske
ikke længere. Pigen Ainbo oplever,
hvordan hendes paradisiske regnskov
bliver truet af fremmede udefra –
mineselskaber, som ulovligt fælder
skover, graver i jorden, ødelægger og
forurener. Hun beslutter sig for at tage
kampen op og påkalder sig skovens
ånder … og får bæltedyret Dillo og
tapiren Vaca. Samtidig er den
gamle ondskab, Yakuruna, blevet
vækket til live. Det kræver al den snarrådighed, som Ainbo kan mobilisere –
og hjælp fra hendes venner – at redde
regnskoven.

Tilladt for alle. 1 time og 37 min.
Da den 19-årige Clarissa uventet mister
sin mor, Sarah, beslutter hun sig for
at opfylde moderens drøm om at
åbne et lille bageri i det charmerende
Notting Hill. Men opgaven er for stor
til at Clarissa kan overkomme den selv,

Tilladt fra 7 år. 1 time og 31 min.
Laura har med tiden lagt afstand til
sin familie på landet for at leve et
kunstnerisk bohemeliv som forfatter i
København. Da Laura vender tilbage til
sin hjemstavn for at deltage i brorens
bryllup, opdager hun, at han skal giftes
med barndomsfjenden, Catrine. Laura
indser, at Catrine har overtaget hendes
plads i familien og mærker nu et stærkt
ønske om at få den tilbage.

Tilladt fra 7 år. 1 time og 55 min.
Det er 17 år siden, Karen Blixen opgav
eventyret i Afrika og vendte tilbage til
Danmark til et liv i ruiner. Ødelagt af
syfilis og knust over at have mistet sin
farm og sit livs kærlighed, genopfinder
hun sig selv som en kunstnerisk superstjerne. Nu, i en alder af 63, er Karen
Blixen verdensberømt, men lever også
et liv i isolation – indtil hun møder
den 30-årige digter Thorkild Bjørnvig.
Sammen indgår de en pagt: Hun lover
at gøre ham til en stor kunstner, mod
at han skal adlyde hende ubetinget –
uanset prisen ...

Tilladt fra 7 år. 1 time og 35 min.
Tidligere var Eve og hendes landsted
en af verdens mest hyldede skabere af
nye roser. Nu ligger gården stille hen,
og hendes livsværk er på grænsen til

at gå enten bankerot eller blive opkøbt
af områdets største gård. Men Eve er
en stolt kvinde og nægter at give op.
Hendes sekretær skaffer tre medarbejdere fra den lokale arbejdsformidling.
De skal alle i jobtræning og er derfor
billig arbejdskraft. Til gengæld har de
absolut ingen forstand på roser, så det
ser sort ud for Eve. Men lige så stille
opstår der en gensidig forståelse de fire
imellem, af, at de har brug for hinanden for at lykkedes – som virksomhed
og som mennesker. Sammen lægger de
en umulig plan, som skal redde gården
fra konkurs.

Tilladt for alle. 1 time og 28 min.
Lucky er opdraget til at være en pæn
ung dame, men på turen vest på til sin
far i Miradero ser hun noget, der taler
til hendes utæmmelige ånd: en flok
vilde heste anført af den smukkeste
hingst. Et kort øjeblik synes der at opstå
et bånd mellem den 12-årige pige
og hesten, og et ubrydeligt venskab
mellem hest og menneske er født. En
film for hele familien.
"Spirit - En fri sjæl" kommer med dansk
tale.

Tilladt fra 15 år. 2 timer og 7 min.
Frankrig, 1942. Gilles bliver arresteret af SS-soldater sammen med
andre jøder og sendes til en fangelejr
i Tyskland. Han undgår med nød og
næppe at blive henrettet ved at påstå , at han ikke er jøde men perser.
Løgnen redder Gilles til at starte
med, men nu bliver han beordret til
at lære lejrens øverstkommanderende, Koch, at tale farsi. Koch drømmer
om at åbne en restaurant i
Teheran, når krigen er slut. Gilles
ved, at det gælder hans liv og udvikler et snedigt system til hele tiden
at opfinde og huske nye ord pa farsi.
Gennem sprogundervisningen
opstår en særlig relation mellem
Koch og Gilles, som skaber jalousi
blandt fanger og soldater. Og imens
elevens mistanke om lærerens fordækte sprogsnyd vokser dag
for dag, forstår Gilles, at hans hemmelighed snart vil se dagens lys.

Tilladt for alle. 1 time og 28 min.
Ombord på Noahs ark bor dyret
Fini og Lea, som er bedste venner.
Selvom der er gået flere uger, flyder arken stadig rundt uden noget
land i sigte. Ved et uheld ryger Fini
og Lea over bord - sammen med
det sidste mad fra arken. Mens Fini
vågner i en mærkelig koloni fyldt
med meget velkendte skabninger
der lever i harmoni, vågner Lea
på en smuk ø. I et kapløb mod
tiden, tidevand og skræmmende
rystelser, skal Fini redde sine venner, genforene sig med sin familie
og redde en hel koloni fra total
ødelæggelse. Vil han klare det med
hjælp fra sine gode venner?

Tilladt fra 7 år. 1 time og 55 min.
Dave (Dave Johns) og Fern (Alison
Steadman) mødes, mens de lufter
deres hunde i en park i det nordlige London.
Vi følger de to på 23 gåture med
deres hunde, hvor de gradvist
kommer tættere på hinanden og
oplever, hvordan romantikken
blomstrer.
Men Dave og Fern har ikke været
helt ærlige over for hinanden, og
deres fremtidige lykke er truet af
de hemmeligheder, som de har
tilbageholdt.
Et hjertevarmt og dybfølt komedie-drama om at finde kærligheden i livets efterår.

Kosmorama Algade 15, 4230 Skælskør, tlf. 58 19 07 07 www.kosmobio.dk
Vi tager forbehold for ændringer og fejl i programmet.

