September 2022

Særlige oplysninger

Velkommen i byens bedste (nye) biograf!

StrikkeBio:
Mandag 19. september kl. 18.30: Bamse
FormiddagsBio:
Onsdag 14. september kl. 11.00: Bamse
Onsdag 24. september kl. 11.00: Alle for fire
SeniorBio:
Tirsdag 13. september kl. 15.00: Bamse
PyjamasBio:
Tirsdag 13. september kl. 18.00
Slagelse Bibliotekerne og Kosmorama
inviterer igen i år de små og deres forældre
(eller bedsteforældre) til PyjamasBio.
Her mødes vi til en hyggelig halv time med
oplæsning og små film på det store lærred,
mens vi putter med vores dyne og bamse –
og selvfølgelig har vi alle nattøj på.
AU-foredrag:
Tirsdag 27. september kl. 18.45: Jorden og livet
Geolog Minik Rosing fortæller om den jord, vi lever på i dag,
og som er en markant anderledes jord end den der kom ud
af støvskyen, lige efter Solsystemets fødsel. Stort set alt hvad
vi ser omkring os, er resultater af livets indflydelse på Jorden.
Ligeledes spejler den udvikling, som livet har gennemgået:
Jordens indre pulsslag og solsystemets dynamik.
Biografklub Danmark: 'Resten af livet' & 'Bamse'
Månedens ønskefilm: 'Alle for fire' ønsket af Annica N., Skælskør
Støt Kosmorama: Meld dig ind i Skælskør biografforening!
Vi har opdateret vores medlemskartotek, så du fremover ikke
skal forny medlemskabet efter første indbetaling; det sker
nemlig helt automatisk (du får naturligvis
besked om dette inden fornyelsen næste
gang).
Meld dig derfor ind i din lokale biografforening allerede NU ved at udfylde vores
formular på hjemmesiden - eller endnu
nemmere: brug QR-koden => => => => =>
Tak for din støtte!
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*) Danske undertekster; **) FormiddagsBio; ***) SeniorBio; ****) StrikkeBio

---------------------------------------------------Film på vej: Hvor Flodkrebsene synger, Ingen kender dagen, Poter af
Stål, Moonage Daydream

Køb din billet på kosmobio.dk - alle dage og hele døgnet!
Du kan også bestille billetter 30 minutter før hver forestilling i
vores hyggelige café eller på 58 19 07 07.

VELKOMMEN I BYENS BEDSTE BIOGRAF

Still fra 'Udvandrerne' (Foto: © Agnete Brun)

Algade 15, 4230 Skælskør
Telefon 58 19 07 07
www.kosmobio.dk

September 2022
hvor Broadway-teatre brænder og
brandmænd forsvinder, ændrer
alt sig. Georgia forklæder sig som
”Joe” for at blive medlem af det
korps, der skal opklare sagen, men
det bliver ikke nemt. Det er nemlig
hendes egen far, der skal lede
efterforskningen!

I B I O G R A F EN 7 . J U L I

Tilladt fra 11 år. 1 time og 51 min.
RESTEN AF LIVET udspiller sig i Sønderjylland og er et livsbekræftende
familiedrama om Egon og Maren, der
mister deres voksne søn og sammen
med deres tilbageblevne voksne datter, Line, skal forsøge at finde tilbage
til livet igen.
Filmen handler om, hvordan livet
med ét slag kan blive forandret for
altid og om hvordan dette ikke kun
påvirker det enkelte familiemedlem,
men også selve familierelationen.

Tilladt fra 11 år. 2 timer og 28 min.
"Udvandrerne" er historien om
modet til at vove sig ud i det
ukendte. Hjemme på gården i
Småland ser Kristina og Karl Oskar,
hvordan livet tørrer ud. Fra vest,
over det store hav, høres historier
om en ny verden. En chance for
at starte forfra. Et håb tændes, og
Kristina og Karl Oskar forlader Sverige. Det er et storslået og tidløst
eventyr oghistorien om Sverige og
om at turde følge vores drømme.
Tilladt fra 11 år. 1 time og 44 min.
Filmen udspiller sig under kulturrevolutionen i Kina og følger en fange
på flugt fra ’opdragelsesanstalten’.
Hans mål er at se den film, som hans
datter medvirker i. Men lige præcis
denne filmrulle er blevet stjålet fra
byens biograf af en langfingret pige,
så hvis filmen atter skal vises, må
misdæderen indfanges i en fart.

Frarådes børn under 7 år. 1 time og 32 min.

Frarådes børn under 7 år 1 time og 20 min.

Frarådes børn under 7 år. 1 time og 32 min.

Siden hun var helt lille, har Georgia
Nolan kun drømt om én ting: At
være brandmand ligesom sin far.
Men i 1930’ernes New York er det
ikke lovligt for kvinder at arbejde
på brandstationerne. Men da hun
bliver involveret i en mystisk sag,

Tilladt fra 15 år. 1 time og 33 min.
Katia og Maurice Krafft elskede to
ting – hinanden og vulkaner. I to
årtier vandrede det dristige franske
vulkanolog-par rundt på planeten
og jagtede udbrud og dokumenterede deres opdagelser. I sidste
ende mistede de livet i en vulkansk
eksplosion i 1991 og efterlod en
arv, der berigede vores viden om
den fysiske verden.
Instruktør Sara Dosa har skabt
en poetisk hyldest til de frygtløse
forskeres eventyrlyst, hentet fra
Kraffts eget spektakulære billed- og
videoarkiv, som fortæller en historie om skabelse og ødelæggelse.

Da Lille Allans forældre bliver skilt,
er han er tvunget til at flytte til en
helt ny by med sin far. Hans desperate jagt på nye venner fører til, at
han pludselig agerer menneskelig
antenne for sin ældre, UFO-besatte underbo, Helge.
Da det tankelæsende rumvæsen,
Maiken, nødlander hos dem,
opstår et unikt venskab, som Allan
ikke vil undvære. Men han må
hjælpe hende hjem, for Lille Allan
er ikke den eneste, der er interesseret i Maiken. En gal samler er
også på sporet og vil have svar på
det ældgamle spørgsmål: Er der liv
i rummet, og kan det udstoppes?
Sammen med den UFO-besatte
Helge må Allan og Maiken bruge
alle kneb for, at Maiken ikke lander
i samlerens hænder.

BAMSE er instrueret af Henrik
Ruben Genz (bl.a.'Frygtelig lykkelig' og 'Erna i krig'). Filmen er en
hyldest til den folkekære danske
musiker, der har givet os klassikere
som ”Vimmersvej”, ”Hvorfor går
Louise til bal” og ”I en lille båd
der gynger”. Bag det varme smil
og smækbukserne gemmer der
sig en stærk og rørende fortælling
om en mands livslange stræben
efter anerkendelse og kærlighed.
Flemming Bamse Jørgensen bliver
som den eneste af 12 søskende
bortadopteret. Flemmings adoptivfar ønsker, at Flemming skal
overtage familiens fabrik, men til
faderens skuffelse vælger Flemming musikken og bliver frontmand i Bamses Venner. En splittet
baggrund, der sætter sig dybe spor
i Flemmings liv. BAMSE er et varmt
og menneskeligt drama, der med
Bamses største hits som lydtæppe
fortæller hans livshistorie.

Frarådes børn under 7 år. 1 time og 26 min.

Alt ånder fred og idyl hos brødrene
Timo og Ralf. De hænger ud med deres gamle ven Martin, der har lagt sin
fortid som politimand bag sig og har
fået job i hospitalsvæsenet. Timo er
flyttet ind hos kæresten Lonnie igen,
og hans og Ralfs små kup kører som
smurt. Lige indtil den dag Timo opdager, at Lonnies fremtidsplaner ikke
involverer ham længere! Timo får nu
brug for alle kneb - og i særdeleshed
Ralf og Martin, hvis han skal vinde
Lonnie tilbage. Det bliver deres mest
dumdristige kup nogensinde.

Tilladt fra 11 år. 1 time og 37 min.
Det har aldrig været nemt mellem
Tessa og Hardin. Efter en overraskende sandhed om parrets familier, og
opdager de to elskere, at de ikke er
så forskellige, som de troede. Tessa
er ikke længere den søde ”good girl”,
og Hardin er heller ikke længere den
”bad boy”, som hun faldt pladask for.
Men de hemmeligheder han gemmer
på, får Tessa til at trække sig fra alt –
selv sin soulmate Hardin.

Frarådes børn under 7 år. 1 time og 38 min.

Vincenzo er en ældre, lettere
mistrøstig herre, som har dedikeret
hele sit liv til den boghandel, han
driver i Paris. Her residerer han
med sin datter Albertine, som han
har boet under tag med, lige siden
hun kom ud for en voldsomt traumatiserende ulykke. En dag træder
den unge og smukke Yolande ind
i hans butik. Charmeret af hendes
smittende energi, vækkes følelser
hos Vincenzo, som han for længst
troede hørte fortiden til.
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