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Dag Dato Kl. Titel       Pris 
Onsdag	 1.	 19.30	 Elsker	dig	for	tiden	 	 	 85,-
Torsdag	 2.	 19.30	 Elsker	dig	for	tiden	*) 	 	 85,-
Fredag	 3.	 19.30	 Elsker	dig	for	tiden	 	 	 85,-
Lørdag	 4.	 15.00	 Fødselsdagsfest,	Alfons	Åberg!	 	 85,-
Lørdag	 4.	 19.30	 Elsker	dig	for	tiden	*) 	 	 85,-
Søndag	 5.	 15.00	 Fødselsdagsfest,	Alfons	Åberg!	 	 85,-
Søndag	 5.	 19.30	 Elsker	dig	for	tiden	*) 	 	 85,-
Mandag	 6.	 18.30	 Den	store	stilhed	*) 	 	 85,-
Tirsdag	 7.	 19.30	 Den	store	stilhed	 	 	 85,-
Onsdag	 8.	 11.00	 Den	store	stilhed	*) **) 	 85,-
Onsdag	 8.	 19.30	 Den	store	stilhed	 	 	 85,-
Torsdag	 9.	 19.30		 Asterix	&	Obelix	i	Dragens	rige	 (Premiere)	 95,-
Fredag	 10.	 15.00	 Asterix	&	Obelix	i	Dragens	rige	 	 95,-
Fredag 10. 19.30 Event: Best in the World 	 	 85,-
Lørdag	 11.	 15.00	 Asterix	&	Obelix	i	Dragens	rige	 	 95,-
Lørdag	 11.	 19.30	 Plane	 	 	 85,-
Søndag	 12.	 15.00	 Asterix	&	Obelix	i	Dragens	rige	 	 95,-
Søndag	 12.	 19.30	 Plane	 	 	 85,-
Mandag	 13.	 15.00	 Asterix	&	Obelix	i	Dragens	rige	 	 95,-
Mandag	 13.	 18.30	 Plane	 	 	 85,-
Tirsdag	 14.	 15.00	 Asterix	&	Obelix	i	Dragens	rige	 	 95,-
Tirsdag	 14.	 19.30	 Plane	 	 	 85,-
Onsdag	 15.	 11.00	 Meter	i	sekundet	**)	 	 	 85,-
Onsdag	 15.	 15.00	 Asterix	&	Obelix	i	Dragens	rige	 	 95,-
Onsdag	 15.	 18.00	 PyjamasBio	 	 	 10,-
Onsdag	 15.	 19.30	 Meter	i	sekundet	 	 	 85,-
Torsdag	 16.	 15.00	 Asterix	&	Obelix	i	Dragens	rige	 	 95,-
Torsdag	 16.	 19.30	 Meter	i	sekundet	*) 	 	 85,-
Fredag	 17.	 15.00	 Asterix	&	Obelix	i	Dragens	rige	 	 95,-
Fredag	 17.	 19.30	 Meter	i	sekundet	 	 	 85,-
Lørdag	 18.	 15.00	 Asterix	&	Obelix	i	Dragens	rige	 	 95,-
Lørdag	 18.	 19.30		 Meter	i	sekundet	*) 	 	 85,-
Søndag		 19.	 15.00		 Asterix	&	Obelix	i	Dragens	rige	 	 95,-
Søndag		 19.	 19.30		 Meter	i	sekundet	 	 	 85,-
Mandag	 20.	 18.30	 Meter	i	sekundet	*) ****)	 85,-
Tirsdag	 21.	 15.00	 Babylon	***)	 	 	 95,-
Tirsdag	 21.	 19.30	 Babylon	 	 	 95,-
Onsdag	 22.	 19.30	 Babylon	 	 	 95,-
Torsdag	 23.	 19.30	 Babylon	 	 	 95,-
Fredag	 24.	 19.30	 Babylon	 	 	 95,-
Lørdag	 25.	 15.00	 Folk	og	røvere	i	Kardemommeby	 85,-
Lørdag	 25.	 19.30	 Babylon	 	 	 95,-
Søndag	 26.	 15.00	 Folk	og	røvere	i	Kardemommeby	 85,-
Søndag	 26.	 19.30	 Babylon	 	 	 95,-
Mandag	 27.	 18.30	 Babylon	 	 	 95,-
Tirsdag	 28.	 18.45	 AU-foredrag: Grønlands	indlandsis	...		 Gratis
*) Danske undertekster; **) FormiddagsBio; ***) SeniorBio; ****) StrikkeBio

Film på vej:	Kysset,	Ustyrlig,	København	findes	ikke,	Regnen	skyller	
alt	bort

Køb din billet på kosmobio.dk - alle dage og døgnet rundt!

Velkommen i byens bedste biograf!

StrikkeBio:  
Mandag d. 20. februar kl. 18.30: Meter i sekundet  
SeniorBio:  
Tirsdag d. 21. februar kl. 15.00: Babylon
FormiddagsBio:  
Onsdag d. 8. februar kl. 11.00: Den store stilhed 
Onsdag d. 15. februar kl. 11.00: Meter i sekundet
PyjamasBio:
Onsdag d. 15. februar kl. 18.00
Hunde - et af de skønneste 
dyr. Det er, hvad aftenens film 
byder på, selv om hunde kan 
være mere end bare dem, der 
siger vov. 

Event: Best in the World
Fredag d. 10. februar indleder instruktøren, Hans Chr. 
Post, sin film om København. Sammen med arkitekter, 
politikere, forfattere og aktivister udforsker 'Best in the 
World' byens udvikling ved at se på de gevinster og 
tab, som København har oplevet de sidste 30 år, mens 
den spørger, hvilket København vi ønsker for det 21. 
århundrede. Efter filmen er der mulighed for diskussion.

AU-foredrag: Hvad Grønlands indlandsis lærer os
28. februar kl. 18.45 fortæller glaciolog, Dorthe 
Dahl-Jensen, hvad boringer ned i Grønlands 
indlandsis fortæller os om klimaet, klimaændringer, 
skovafbrænding, vulkanudbrud, industrialisering m.m. i 
historisk og forhistorisk tid. 
 
Biografklub Danmark: 'Babylon'
Månedens ønskefilm: 'Elsker dig for tiden'  
- ønsket af Betina D. i Dalmose

Meld dig ind i Skælskør 
biografforening! 
Støt din lokale biografforening allerede 
NU ved at udfylde vores formular på 
hjemmesiden - eller endnu nemmere: 
brug QR-koden => => =>
Tak for din støtte.

Særlige oplysninger

VELKOMMEN I BYENS BEDSTE BIOGRAF

Still fra 'Meter i sekundet' (Foto: © Martin Dam Kristensen)Still fra 'Meter i sekundet' (Foto: © Martin Dam Kristensen)



Tilladt for alle. 1 time og 49 min.

'ELSKER DIG FOR TIDEN' følger 
Anna og Thomas, der er hinandens 
modsætninger, men de mangler 
begge det samme - kærligheden. 
Anna er en selvstændig karriere-
kvinde, der holder kærligheden ud i 
strakt arm. Thomas er en traditionel 
romantiker, der leder desperat efter 
den eneste ene. Med støtte fra 
deres venner følger vi Anna og Tho-
mas’ rejse fra det allerførste møde, 
igennem den forvirrende forelskelse 
og til hverdagen melder sin nådeslø-
se ankomst i parforholdet …

Tilladt for alle. 58 min.
I 2022 var det 50 år siden, Alfons 
Åberg første gang så dagens lys! Nu 
kommer fem splinternye versioner 
af de højt elskede fortællinger om 
Alfons Åberg, baseret på Gunilla 
Bergström fantastiske bøger. 
I 'FØDSELSDAGSFEST, ALFONS 
ÅBERG!' fylder Alfons seks år. Tante 
Fiffi skal arrangere en fødselsdags-
fest for Alfons, men det bliver en 
lidt anden type fest end den, Alfons 
allermest ønsker sig. 

Tilladt fra 11 år. 1 time og 35 min.
29-årige Alma lever et stille liv i et 
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Vi tager forbehold for ændringer og fejl i programmet.

moderne katolsk kloster og skal til 
at aflægge sine evige løfter som 
nonne, da hendes storebror, Erik, 
uventet opsøger hende efter mange 
års adskillelse. Erik vil have sin del 
af arven fra deres afdøde far, men 
hans tilstedeværelse åbenbarer en 
mørk hemmelighed, som Alma har 
gjort alt for at skjule. I takt med at 
ceremonien nærmer sig, bliver Alma 
hjemsøgt af minder og tvivl, og hun 
har pludselig svært ved at mærke 
den Gud, som hun så inderligt hav-
de håbet på skulle frelse hende.

Frarådes børn u. 7 år.  1 time og 51 min.
Det er år 50 f.Kr. Kejserinden af 
Dragens Rige er netop blevet 
fængslet efter et statskup opildnet 
af forræderen, Prins Deng Tsin Qin. 
Med hjælp fra købmanden fra Fønix, 
Finalthesis, og hendes trofaste 
livvagt, Mai Wei, flygter kejserindens 
eneste datter, Prinsesse Sass-Yi, til 
Gallien for at bede om hjælp fra de 
to gæve gallere, Asterix og Obelix, 
som takket være deres trylledrik har 
overmenneskelige kræfter.  
Der ingen tvivl om, hvem der kan 
redde prinsessen og det ganske 
rige. Vores to uadskillelige helte 
sætter alle sejl til for at hjælpe den 
skønne prinsesse med at redde hen-
des mor og befri hendes land.  
En stor og eventyrlig rejse for Aste-
rix og Obelix starter på deres vej 
mod Dragens Rige. Men Cæsar og 
hans magtfulde hær tørster efter en 
ny erobring, og er også på vej mod 
Dragens Rige …

Tilladt fra 15 år. 1 time og 47 min.
I den nervepirrende actionfilm PLANE 

redder piloten, Brodie Torrance, 
sine passagerer fra et lynnedslag 
med en risikabel nødlanding på 
en krigshærget ø. Men Torrance 
indser hurtigt, at nødlandningen kun 
var begyndelsen. Da størstedelen 
af passagererne bliver taget som 
gidsler af øens oprørere, er der kun 
en person, som Torrance kan regne 
med – nemlig den mordanklagede 
FBI-fange, Louis Gaspare. I forsøget 
på at befri passagererne lærer Tor-
rance, at Gaspare er en større hjælp 
end forventet.

Frarådes børn u. 7 år. 1 time og 47 min.
Maries liv bliver vendt op og ned, 
da hun – lettere modvilligt – tager 
fra København til Velling i Vestjyl-
land, fordi hendes livs kærlighed, 
Rasmus, har fået job som lærer på 
en højskole. Mens Rasmus hurtigt 
suges ind i højskolelivet, er mødet 
med Velling et kulturchok for Marie, 
der med sine malplacerede tirader 
gang på gang oplever, at hun ikke 
hører til blandt de lokale. Langsomt 
begynder hun dog at lytte mere, 
end hun taler, og lærer, at Velling 
måske alligevel er et sted for hende 
– og at hun selv har noget at tilbyde 
det lille samfund med den brevkas-
se, hun skriver. 

Tilladt for alle. 1 time og 38 min.
Kardemomme By er en hyggelig 

og travl lille by fuld af smilende 
mennesker, med egen sporvogn 
og verdens flinkeste politimand. En 
by, hvor alt ånder fred og idyl – hvis 
det altså ikke lige havde været for 
de tre røvere Kasper, Jesper og 
Jonatan. Røverne bor lige uden for 
den fredelige Kardemomme by, og 
når de har brug for noget, sniger de 
sig bare ind til byen og stjæler det. 
En dag bliver røverne arresteret og 
anbragt i byens fængsel. Men da 
en brand bryder ud, får trioen en ny 
chance for at bevise over for byen, 
at de er mere end bare røvere. Mon 
det lykkes dem at komme tilbage 
på sporet? Glæd dig til at opleve 
Thorbjørn Egners elskede fortælling 
om Kardemomme By i en helt ny 
animationsfilm for hele familien. 
Mød de tre røvere, tante Sofie og 
politimester Bastian i denne energi-
ske og farverige film, og hør alle de 
berømte og velkendte sange i en ny 
skikkelse.

Tilladt fra 15 år. 3 timer og 8 min.
Filmen er endnu i sin ungdom, men 
den har allerede sine etablerede 
stjerner og en masse håbefulde ta-
lenter, der venter i kulissen på deres 
øjeblik. Midt i en hedonistisk fest 
hos produceren, Don Wallach, bliver 
Nellie LaRoy ”opdaget” – en anden 
skuespillerinde har fået en overdo-
sis, og Nellie er der. Samme sted har 
stjernen, Jack Conrad, drukket sig i 
hegnet og den unge Manny Torres 
får chancen, da han kører Conrad 
hjem. Næste dag står de alle på en 
eller anden måde klar på settet. Klar 
til at skabe filmmagi.
Damien Chazelle, der skabte den 
succesfulde ”La La Land”, går denne 
gang tilbage til der, hvor det hele 
startede: Hollywood i slutningen af 
20’erne og begyndelsen af 30’erne, 
hvor en støvet ørkenby forvandlede 
sig til megapolen, Los Angeles, og 
filmindustrien blev til. Her fødtes 
stjerner, her slukkedes stjerner, og 
her findes stjernerne endnu.

Bemærk spilletid.
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BEST FEATURE FILM DEBUT


