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Dag Dato Kl. Titel    Pris 
Søndag   1. 16.00 Familien Bigfoot   70,- 
Søndag        1. 20.00 Shorta (danske tekster)   70,- 
Mandag   2. 19.00 Shorta (danske tekster)   70,-  
Tirsdag   3. 18.45 AU-Foredrag: Dybhavet	 	 Gratis	 
Onsdag   4. 20.00 Madklubben   70,-  
Torsdag   5. 20.00 Madklubben   70,- 
Fredag   6. 20.00 Madklubben   70,- 
Lørdag   7. 20.00 Madklubben   70,- 
Søndag   8. 16.00 Madklubben (danske tekster) 70,- 
Søndag   8. 20.00 Madklubben   70,- 
Mandag   9. 19.00 Madklubben (Strikkebio, danske tekster) 70,- 
Tirsdag 10. 18.45     AU-Foredrag:	Smagen	af	øl	 Gratis 
Onsdag  11. 11.00 Madklubben (danske tekster)  70,- 
Onsdag 11. 20.00 I Walk   70,- 
Torsdag 12. 20.00 I Walk   70,- 
Fredag 13. 20.00 Den sorte jord   70,- 
Lørdag		 14.	 16.00	 Julemandens	datter	2	 	 	 80,- 
Lørdag 14. 20.00 Den sorte jord   70,-  
Søndag		 15.		 16.00	 Julemandens	datter	2	 	 	 80,- 
Søndag 15. 20.00 Den sorte jord   70,- 
Mandag 16. 19.00 Den sorte jord    70,-  
Tirsdag 17. 18.45 AU-Foredrag: Tilblivelsen af det moderne  
	 	 	 menneske	 	 	 Gratis 
Onsdag 18. 15.00 Erna i krig (Seniorbio, danske tekster) 70,- 
Onsdag 18. 20.00 Erna i krig   70,- 
Torsdag 19. 18.00 PyjamasBio   10,-  
Torsdag 19. 20.00 Erna i krig   70,-  
Fredag 20. 20.00 Erna i krig   70,-  
Lørdag 21. 16.00 Erna i krig (danske tekster)  70,-  
Lørdag 21. 20.00 Erna i krig   70,- 
Søndag 22. 20.00 Erna i krig   70,-  
Mandag 23. 19.00 Erna i krig (danske tekster)  70,-  
Tirsdag 24. 18.45 AU-Foredrag:	Grønlands	indlandsis	 Gratis 
Onsdag  25. 11.00 Erna i krig (danske tekster)  70,- 
Onsdag 25. 20.00 Erna i krig   70,- 
Torsdag	 26.	 20.00	 Tysktime	 	 	 70,-	 
Fredag	 27.	 20.00	 Tysktime	 	 	 70,-	 
Lørdag	 28.	 16.00	 Julemandens	datter	2	 	 	 80,- 
Lørdag 28. 19.00 The Witches   70,-  
Søndag	 29.	 16.00	 Julemandens	datter	2	 		 	 80,- 
Søndag 29. 19.00 The Witches   70,- 
Mandag 30. 19.00 The Witches   70,-

Film på vej:  
Døden	på	Nilen,	7	years	of	Lukas	Graham,	Retfærdighedens	ryttere,	The	Croods	2

Biografklub Danmark: 'Erna i krig'

Månedens ønskefilm:	'Tysktime'	af	Jørgen	R.,	Skælskør

Velkommen i byens bedste bif!

Vi følger myndighedernes nye anvisninger!
For	at	minimere	smittefaren	opfordrer	vi	fortsat	alle	til	at	købe billetten på 

forhånd på vores hjemmeside: www.kosmobio.dk.
For at give dig en god og tryg oplevelse gælder følgende:
Der indføres krav om brug af mundbind eller visir	indendørs	på	alle	offentlige	
steder	fra	29.	oktober	frem	til	2.	januar.	Derfor	skal	du	have	mundbind	eller	visir	
på	når	du	kommer	ind	og	bevæger	dig	rundt	i	biografen	samt	forlader	den	igen.	
Når du sidder på din plads, kan du tage mundbind eller visir af.
Du kan se film, hvis du er rask!  
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.	Sid på det sæde, der passer til bil-
letten,	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.
Kom enkeltvis til disken	for	at	købe/vise	billet	og	find	derefter	frem	til		
siddepladsen	i	salen	og	bliv	der	til	forestillingen	er	slut.

Tirsdag 3/11 kl. 18.45: Dybhavet – nyt fra en ukendt verden
Forelæser:	Professor	i	biogeokemi	Bo	Barker	Jørgensen,	Institut	for	
Bioscience,	Aarhus	Universitet	fortæller	bl.a.	om	den	nyeste	forskning,	
der	viser	at	dybhavet	er	”oaser”	for	livet	i	dybhavet.	Omsætningen	af	
organisk	materiale	er	meget	høj	og	man	opdager	hele	tiden	ukendte	
organismer	der	er	tilpasset	det	ekstreme	tryk	i	gravene.	
Tirsdag 10/11 kl. 18.45: Smagen af øl 
Brygmester	Zoran	Gojkovic	og	Erik	Lund,	Carlsberg	Laboratorium	fortæl-
ler	om	gærens	betydning	for	øllets	aroma	og	om	maltens	indflydelse	på	
øllets farve, smag og smagsholdbarhed.  
NB. Der er ingen ølsmagning som annonceret og arr. er derfor gratis.
Tirsdag 17/11 kl. 18.45: Tilblivelsen af det moderne menneske 
Forelæser:	Professor	i	DNA-forskning	Eske	Willerslev,	KU	fortæller	om	
menneskets	genetiske	historie	og	gennemgår	nogle	af	de	begivenheder,	
der	skabte	de	befolkningsgrupper	vi	kender	fra	nutidens	verden.
Torsdag 19/11 kl. 18.00: PyjamasBio 
Mad	er	noget	vi	alle	skal	have	og	vi	sætter	i	aften	 
fokus	på	at	spise	på	flere	forskellige	måder.
Tirsdag 24/11 kl. 18.45: Grønlands indlandsis 
Forelæser:	prof.	i	kvartærgeologi	Nicolaj	K.	Larsen,	Globe	Inst.,	KU	og	prof.	
i	geofysik	David	L.	Egholm,	Inst.	for	Geoscience,	AU	fortæller	om	hvornår	
Indlandsisen blev dannet og hvordan Grønland så ud før isen kom.

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)	og	få	en	gratis	biografbillet	(gælder	indtil	31/12	2020).

Særlige oplysninger

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

VELKOMMEN I BYENS BEDSTE BIOGRAF

Still	fra	'"Madklubben"	(Foto:	Giuseppe	Di	Viesto)Still	fra	'"Madklubben"	(Foto:	Giuseppe	Di	Viesto)



Tilladt fra 7 år. 1 time og 29 min.
Adams far er Bigfoot. Han bor også 
sammen	med	sin	mor,	en	kæmpe	
bjørn,	et	frækt	egern	og	en	hel	va-
skebjørnsfamilie. Nu hvor Bigfoot er 
blevet berømt, ønsker han at bruge 
sin	berømmelse	til	noget	positivt.	 
Så	da	firmaet	Xtrakt	vil	bore	efter	
olie	i	naturreservatet,	Rocky	Valley,	
i Alaska, tager Bigfoot af sted for 
at	støtte	demonstranterne,	der	vil	
beskytte	den	vilde	natur.	 
Men da Bigfoot pludselig forsvin-
der sporløst, drager Adam og hans 
dyrevenner ud på et vildt eventyr 
for	at	finde	Bigfoot	og	afsløre	
Xtrakt-bossens	grønne	løgne.

Tilladt fra 15 år. 1 time og 46 min.
Hvad	der	helt	nøjagtigt	skete	med	
19-årige Talib Ben Hassi, mens han 
var	i	politiets	varetægt,	henstår	i	
det uvisse.  
To betjente, Jens og Mike, er på 
rutinepatrulje	i	ghettoen	Svalegår-
den, da meddelelsen om Talibs død 
kommer,	og	et	utæmmeligt	raseri	
hos	de	unge	fører	til	oprør	og	et	
krav	om	hævn.	 
Pludselig er de to betjente blevet 
jaget vildt og må slås for deres liv 
for at komme ud.

Tilladt fra 7 år. 1 time og 38 min
Marie,	Vanja	og	Berling	har	kendt	
hinanden	lige	siden	skoletiden.	De	
tre	kvinder	er	i	deres	livs	efterår	
og slås med hver deres problemer. 
Efter	en	turbulent	tid	hjemme	i	
Danmark	beslutter	de	at	tage	på	
madkursus	til	Syditalien.	 
Rejsen bliver dog ikke helt den 
tur, de havde regnet med, og de 
hede	sydlandske	aftener	byder	på	
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Vi	tager	forbehold	for	ændringer	og	fejl	i	programmet.

både	flirt,	jalousi	og	sandheder,	
der pludselig skal på bordet. Midt i 
virvaret opdager de tre dog, at livet 
har langt mere at byde på og at det 
aldrig er for sent …

Tilladt fra 15 år. 1 time og 30 min.
'Livet er et mysterium, en form for 
labyrint eller gåde, der skal løses. 
Denne	film	er	mit	testamente	–	en	
rejse,	hvorpå	jeg	vil	lære	at	forstå	
mit liv, de beslutninger jeg har 
taget, og hvilke konsekvenser de 
har	haft.	Den	er	min	søgen	efter	
kærlighed	og	tilgivelse,	som	måske	
bliver	forgæves.'	Filmkunstner,	
sportsjournalist og digter Jørgen 
Leth	overlevede	et	jordskælv	i	Haiti,	
men	han	har	ikke	været	i	stand	til	
at gå ordentligt siden. Filmen er en 
personlig dokumentar om at hånd-
tere	alderdommen,	når	sulten	efter	
livet	endnu	ikke	er	stillet.	

Tilladt fra 11 år. 1 time og 58 min.
I 1933 er den unge walisiske repor-
ter	Gareth	Jones	på	alles	læber,	da	
han som en af de få får et interview 
med	Adolf	Hitler.	Til	sin	næste	arti-
kel	ønsker	han	at	drage	til	Sovjet-
unionen for at undersøge, hvordan 
kommuniststaten	er	i	stand	til	at	
gennemføre	en	så	hurtig	moder-
nisering af landet og oprustning af 
hæren.	Målet	er	et	interview	med	
Stalin, men rejsen bringer ham 
ulovligt	til	Ukraine,	hvor	han	på	ma-
reridtsagtig	vis,	får	svar	på	Sovjets	
fremgang.	Samtidig	er	russerne	på	
sporet af den chokerede journalist, 
og de vil gøre alt, hvad der står i 

deres	magt	for,	at	den	forfærdelige	
sandhed ikke bliver spredt …

Tilladt fra 15 år. 1 time og 40 min.
Året	er	1918.	Den	Store	Krig	hærger	
ude i Europa, mens Erna Jensen 
passer	sit	jævne,	stilfærdige	liv	
hjemme i Bramstrup, hvor hun bor 
med sin enfoldige søn, Kalle.
Lige	indtil	den	dag,	hvor	den	lokale	
landbetjent Meier banker på hen-
des dør - og kommer for at hente 
Kalle	til	krigstjeneste	for	Det	Tyske	
Kejserrige, som Sønderjylland på 
det	tidspunkt	er	en	del	af.
Siden	Kalles	dramatiske	fødsel	har	
Erna	lovet	Vor	Herre,	at	ingen	skulle	
få lov at krumme så meget som 
et hår på drengens hoved, og nu 
skal	hun	aflevere	ham	til	den	tyske	
krigsmaskine. Erna indser, at hvis 
hun skal få Kalle levende hjem fra 
skyttegravene,	må	hun	følge	ham	i	
tykt og tyndt. Det bliver en rejse og 
en krig, som forandrer Erna.

Tilladt fra 11 år. 2 timer og 5 min.
Siegfried	Lenz'	klassiker	'Tysktime'	
er	kongenialt	filmatiseret	af	Chri-
stian	Schwochow	–	i	forjættende	
smukke billeder, med Sonja Richter 
på rollelisten og delvist optaget ved 
det	danske	vadehav.	Vi	starter	lige	
efter	Anden	Verdenskrig,	hvor	den	
unge	Siggi	Jepsen	er	sendt	til	en	
anstalt	for	adfærdsvanskelige	unge.	
I	tysktimen	skal	han	skrive	om	
'Pligtens	glæder´,	men	han	kan	ikke	
komme i gang med opgaven. Så i 
stedet begynder han at skrive om 
sin	opvækst	i	den	nordtysk	landsby	
Rugbüll	ved	den	dansk-tyske	græn-
se,	hvor	hans	far	er	politibetjent	og 

nidkært	overvåger,	at	den	lokale	
kunstner	Nansen	(bygget	over	Emil	
Nolde) overholder nazisternes ma-
leforbud. Ud over sit frapperende 
familiedrama	byder	filmen	også	en	
på	én	gang	storslået	og	humoristisk	
beskrivelse af marsken og dens 
befolkning midt i krigens vanvid. 

Tilladt fra 7 år. 1 time og 31 min.
Lucia bor i Grønland med sin far Ju-
lemanden	og	sin	mor	Claudia.	Lucia	
er den første pige nogensinde på 
Den	Internationale	Julemandsskole.	
Midt i de travle juleforberedelser 
bliver	Kong	Vinters	magiske	krystal,	
der	giver	kræfter	til	alle	julemænd,	
stjålet, og nu er selve julen i fare 
for alle verdens børn. Lucias bedste 
ven, Oscar, kommer under mistanke 
for tyveriet og Lucia er den eneste, 
der tror på hans uskyld. Men da de 
leder	efter	den	rigtige	tyv,	kom-
mer Lucia og Oscar på sporet af et 
hemmeligt broderskab, der ønsker 
at slukke julens glød for evigt. Nu 
er	det	op	til	de	to	bedste	venner	
at	finde	krystallen	og	sikre,	at	det	
alligevel bliver jul.

Tilladt fra 11 år. 1 time og 44 min.
En	ung,	forældreløs	dreng	flytter	
ind	hos	sin	kærlige	bedstemor	i	
Alabama. 
Da drengen og hans bedstemor 
støder	på	nogle	glamourøse	og	djæ-
velske	hekse,	flygter	hun	med	sit	
barnebarn	til	et	overdådigt,	afsides	
badehotel.	Desværre	ankommer	
de	samtidig	med	Overheksen,	der	
har samlet sine kollegaer fra hele 
verden	–	undercover	–	for	at	udføre	
sine skumle planer.
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