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Dag Dato Kl. Titel    Pris 
Mandag    1. 19.00 Skaknovelle   70,-
Tirsdag    2. 19.30 Skaknovelle   70,-
Onsdag    3. 19.30 Skaknovelle   70,-
Torsdag    4. 19.30 The last duel   70,-
Fredag    5. 19.30 The last duel   70,-
Lørdag   6. 16.00 Boss baby 2   70,-
Lørdag   6. 19.30 The last duel   70,-
Søndag    7. 16.00 Boss baby 2   70,-
Søndag    7. 19.30 Trøffeljærgerne fra Piemonte  70,-
Mandag   8. 19.00 Trøffeljærgerne fra Piemonte  70,-
Tirsdag   9. 18.45 AU-Foredrag: Den inderste kerne                Gratis
Onsdag 10.   19.30 Trøffeljærgerne fra Piemonte  70,-
Torsdag 11. 19.30  3 på stribe: Volver   100,-
Fredag 12.  19.30 Skyggen i mit øje   70,-
Lørdag 13 19.30 Skyggen i mit øje (dk tekst)  70,-
Søndag 14. 16.00 Skyggen i mit øje (dk tekst)  70,-
Søndag 14. 19.30 Skyggen i mit øje   70,-
Mandag 15. 15.00 Skyggen i mit øje (SeniorBio, dk tekst) 70,-
Mandag 15. 19.00 Skyggen i mit øje   70,-
Tirsdag 16. 19.30 Skyggen i mit øje   70,-
Onsdag 17. 11.00 Skyggen i mit øje (FormiddagsBio,dk tekst) 70,-
Onsdag  17. 18.00 PyjamasBio   10,-
Onsdag 17. 19.30 Skyggen i mit øje   70,-
Torsdag 18. 19.30 Skyggen i mit øje (dk tekst)  70,-
Fredag 19. 19.30 Coda   70,-
Lørdag 20. 16.00 Boss baby 2   70,-
Lørdag 20. 19.30 Coda   70,-
Søndag 21. 16.00 Boss baby 2   70,-
Søndag 21. 19.30 Coda   70,-
Mandag 22. 19.00 Coda (StrikkeBio)   70,-
Tirsdag 23.  18.45 AU-foredrag: Vores cellers saltbalance      Gratis
Onsdag 24.  19:30      Margrete den første (dk tekst) 70,-
Torsdag 25.  19:30      Margrete den første (dk tekst) 70,-
Fredag 26. 19:30      Margrete den første (dk tekst)  70,-
Lørdag 27. 16.00      Ron - Virker næsten altid   70,-
Lørdag 27. 19:30      Margrete den første (dk tekst)  70,-
Søndag 28. 16.00      Ron - Virker næsten altid   70,-
Søndag 28. 19:30      Titane    70,-
Mandag 29. 19.00 Titane   70,-
Tirsdag 30. 20.00 Titane   70,-

Film på vej: Familien Jul og Nissehotellet, House of Gucci, Venus 
effekten, Ghostbuster 3
Biografklub Danmark: Margrete den Første, Skyggen i mit øje

Køb din billet på kosmobio.dk - alle dage og hele døgnet! 
Du kan også bestille billetter en 1/2 time før hver forestil-
ling i vores hyggelige café eller på 58 19 07 07.

Velkommen i byens bedste bif!

Vi følger myndighedernes opdaterede anvisninger!
FormiddagsBio: Onsdag 17. november kl. 11.00: Skyggen i mit øje 
SeniorBio: Mandag 15. november kl. 15.00: Skyggen i mit øje
StrikkeBio: Mandag 22. november: Coda
PyjamasBio: Onsdag 17. november kl. 18: - om legekammerater. 
Foredrag fra AU:
Tirsdag 9. november kan du høre Lotte Kaa Andersen fortælle 
om den danske seismolog Inge Lehmanns liv og forskningskar-
riere og hvordan hun blev verdensberømt ved at opdage at 
Jordens indre dermed er tredelt og ikke todelt.
Tirsdag 23. november fortæller Hanne Poulsen om cellernes 
membraner sidder en lillebitte nanomaskine – kaldet natri-
um-kaliumpumpen – som omhyggeligt sorterer forskellige 
saltioner. De seneste års forskning har vist at fejl i pumpen 
medfører sjældne sygdomme.
"3 på stribe: 'Volver' 

”3 på stribe” giver dig mulighed for at nyde den sidste af tre 
film af Pedro Almodóvar, nemlig 'Volver'. Den indledes af Lars 
Winckler Andersen. Vi anbefaler at fuldende filmoplevelsen 
med et glas spansk rødvin og nogle saltede mandler, som kan 
købes i vores cafeudsalg.
Månedens ønskefilm: 'Skyggen i mit øje', ønsket af Inge-Lise P.
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).

Særlige oplysninger

VELKOMMEN I BYENS BEDSTE BIOGRAF

Still fra 'Skaknovelle' (Foto: Angel Films )Still fra 'Skaknovelle' (Foto: Angel Films )



Tilladt fra 11 år. 1 time og 47 min.
Wien, 1938: Østrig besættes af 
Nazisterne og advokaten Bartok arre-
steres og fængsles på Hotel Metropol 
– Gestapos nyetablerede hovedkvar-
ter. Nazisterne ved, at Bartok har 
adgangskoderne til vigtige bankkonti 
indeholdende enorme formuer. Da 
Bartok nægter at udlevere koderne, 
placeres han i isolationsfængsel. Her 
gør nazisterne, alt hvad de kan for at 
knække Bartoks vilje. Men hvad de 
ikke ved er, at Bartok har smuglet en 
helt særlig bog med ind på sit værel-
se. En bog om skak. Det bliver starten 
på et dødsensfarligt spil mellem 
Bartok og nazisterne, hvor hvert træk 
har et modtræk.

Tilladt fra 15 år. 2 timer og 32 min.
Middelalderdramaet 'The Last Duel' 
handler om ridderne Jean de Carrou-
ges og Jacques LeGris stridighed om 
retfærdighed og ære i 1300-tallets 
Frankrig. Da de Carrouges' hustru, 
Marguerite, beskylder LeGris for 
at have voldtaget hende, når de to 
kamphaner bristepunktet og Kong 
Charles den 6. vurderer, at stridighe-
den skal afgøres med en tvekamp.

Tilladt fra 7 år. 1 time og 48 min.
I efterfølgeren er brødrene blevet 
voksne og har fået vidt forskellige til-
værelser. Ted er blevet en succesfuld 
direktør, og er Tim hjemmegående 
med to børn. Men alt ændrer sig, da 
Tims mindste barn, Tina, viser sig at 
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have overtaget kontakten til Baby-
corp. Tina afslører også, at den onde 
Dr. Armstrong har sat sig for at over-
tage verdensherredømmet, og de 
eneste, der kan stoppe ham, er Tim, 
Tom og Tina. Men planen inkluderer, 
at de voksne brødre  - bogstaveligt 
talt - går i barndom igen.

Tilladt for alle. 1 time og 24 min.
’Trøffeljægerne fra Piemonte’ vil ap-
pellere stærkt til både foodies og ma-
dører, hundeejere, Italiens-elskere og 
alle med smag for smukt iscenesatte 
dokumentarer med virtuost drevne 
fortællinger. Filmens hovedperso-
ner er Carlo, Sergio og Aurelio – tre 
elskelige og herligt excentriske mænd 
med særlige evner, når det handler 
om at spore den sjældne alba-trøffel i 
Piemontes skove.

Tilladt fra 15 år. 1 time og 44 min.
Om morgenen den 21. marts 1945 
er nonnerne og skolekammeraterne 
Rigmor, Eva og Henry fra Den Franske 
Skole på Frederiksberg klar til at 
starte skoledagen. Langt derfra - på 
den anden side af Nordsøen - gør 
britiske piloter fra Royal Air Force sig 
klar til en afgørende mission for den 
danske modstandsbevægelse. De 
sætter kurs mod Shellhuset, Gestapos 
Hovedkvarter midt i København. På 
øverste etage har tyskerne anbragt 
26 danske fanger som et levende 
værn. Angrebet lykkes, men ikke 
langt derfra rammer tragedien. Et fly 
er styrtet ned tæt ved Den Franske 
Skole, og branden får de efterfølgen-
de bombefly til at tro, at målet ligger 
under røgsøjlen …

Tilladt fra 11 år. 2 timer og 1 min.
Året er 1402, og Margrete I har sam-
let Danmark, Norge og Sverige i en 
union, som hun egenhændigt styrer 
gennem sin adoptivsøn, Kong Erik. 
Unionen er omgivet af fjender, og 
Margrete planlægger derfor et æg-

teskab mellem Erik og den engelske 
Prinsesse Philippa. Men en kon-
spiration er undervejs, som sætter 
Margrete i et umuligt dilemma, der 
kan koste hende alt.

Tilladt fra 15 år. 1 time og 56 min.
Sex, drama og mord er blot nogle af 
ingredienserne i Almodovars største 
biografsucces til dato! Her følger vi 
Raimunda - en smuk, stærk og hårdt-
arbejdende kvinde, der bor i Madrid 
med sin teenagedatter og sin efter-
hånden permanent arbejdløse mand, 
Paco. Da Raimunda en dag uforskyldt 
bliver involveret i et mord, ser hun 
ingen anden udvej end at tage sagen 
i egen hånd. En beslutning, som snart 
sætter fart i begivenhederne og kun 
kompliceres, da en gammel moster 
fortæller, hun har set Raimundas 
mor, som ellers var død ved en brand 
år tilbage! Resten er en gribende, 
humoristiske og farverige historie!

Tilladt fra 7 år. 1 time og 51 min.
Som CODA – Child of Deaf Adults 
– er Ruby den eneste person i 
hendes døve familie, der kan høre. 
Da familiens indkomstkilde, bliver 
truet, finder Ruby sig selv splittet 
mellem at forfølge hendes kærlig-
hed til musikken og frygten for at 
efterlade sin familie. Ruby Rossi er 
ikke en helt almindelig gymnasieelev. 
Hendes dag starter tidlig morgen, 
hvor hun vågner for at tage ud og 
hjælpe familien med dagens fangst, 
bl.a. sammen med hendes ældre bror 
Leo der som begge Rubys forældre, 
er døv. Ekstremt hengiven til hendes 
tætstrikkede, blå-kravede familieklan, 
har Ruby brugt størstedelen af sit liv 
på at oversætte for sin familie. Her 
har hun især et meget stærkt behov 
for at beskytte og tage sig af hendes 
far Frank og mor Jackie. På samme tid 
med at Ruby bærer denne enorme 

byrde som tolk, og samtidigt skal lære 
at navigere i udfordringerne ved at 
blive voksen, er der én ting, der giver 
hende ro: hun elsker at synge.

Tilladt fra 7 år. 1 time og 46 min.
20th Century Studios og Locksmith 
Animations "Ron - virker næsten al-
tid" er historien om Barney, en genert 
og kejtet folkeskoleelev og Ron, hans 
nye mobile, talende og digitalt opkob-
lede robot, som er designet til at være 
hans "Bedste ven lige ud af boksen". 
Rons forrygende finurlige funktions-
fejl står i skarp kontrast til de sociale 
mediers tidsalder og sender drengen 
og robotten ud på en action-fyldt 
rejse, hvor de oplever alle de glæder 
og genvordigheder et sandt venskab 
består af.

Tilladt fra 15 år. 1 time og 49 min.
Julia Ducournau, der tog Cannes med 
storm i 2016 med debuten RAW, 
vender nu tilbage med en unik og 
grænseoverskridende ny thriller.  
TITANE vil chokere og overraske – 
ingen vil forlade biografen uberørt!
Filmen skildrer Alexia, der som barn 
bliver hårdt såret i en bilulykke og får 
indopereret en titaniumplade i hjer-
nen. Som ung har hun udviklet sig til 
en slags seriemorder, men under en 
flugt fra myndighederne ændrer hun 
sit udseende og påstår at være den 
forsvundne søn af en traumatiseret 
brandmand.  
Snart eskalerer alting ud af kontrol 
og TITANE udvikler sig til noget, som 
med garanti aldrig tidligere er set på 
film.
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