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Dag Dato Kl. Titel    Pris 
Tirsdag 1. 19.30 The High Note   70,-
Onsdag 2. 19.30 The High Note   70,-
Torsdag 3. 19.30 Generalforsamling   
Fredag 4. 19.30 I krig med morfar  70,-
Lørdag  5. 16.00 Tom og Jerry   70,-
Lørdag 5. 19.30 I krig med morfar  70,-
Søndag 6. 16.00 Tom og Jerry   70,-
Søndag 6. 19.30 I krig med morfar  70,-
Mandag 7. 19.00 Blackbird   70,-
Tirsdag 8. 19.30 Blackbird   70,-
Onsdag	 9.	 11.00	 Marco	effekten	(FormiddagsBio, dk tekst)   70,-
Onsdag 9. 19.30 Blackbird   70,-
Torsdag	 10.	 19.30	 Marco	effekten	 	 	 70,-
Fredag	 11.	 19.30	 Marco	effekten	 	 	 70,-
Lørdag 12. 16.00 Tom og Jerry   70,-
Lørdag	 12.	 19.30	 Marco	effekten	(dk tekst)  70,-
Søndag 13. 13.00 Tom og Jerry   70,-
Søndag	 13.	 16.00	 Marco	effekten	(dk tekst) 70,-
Søndag	 13.	 19.30	 Marco	effekten	 	 	 70,-
Mandag	 14.	 19.00	 Marco	effekten (StrikkeBio, dk tekst) 70,-
Tirsdag	 15.	 19.30	 Marco	effekten	 	 	 70,-
Onsdag	 16.	 15.00	 Marco	effekten	(SeniorBio, dk tekst) 70,-
Onsdag	 16.	 19.30	 Marco	effekten	 	 	 70,-
Torsdag 17. 19.30 Chaos walking   70,-
Fredag 18. 19.30 Chaos walking   70,-
Lørdag  19.  16.00 Yakari på store eventyr  70,-
Lørdag 19. 19.30 Chaos walking   70,-
Søndag 20. 16.00 Yakari på store eventyr  70,-
Søndag 20. 19.30 Minari   70,-
Mandag 21. 19.00 Minari   70,-
Tirsdag 22. 19.30 Minari   70,-
Onsdag 23. 19.30 Minari   70,-
Torsdag 24. 19.30 The united states vs. Billie Hollyday 70,-
Fredag 25. 19.30 The united states vs. Billie Hollyday 70,-
Lørdag 26. 16.00 100% Ulv   70,-
Lørdag 26. 19.30 The united states vs. Billie Hollyday 70,-
Søndag 27.  16.00 100% Ulv   70,-
Søndag 27. 19.30 The united states vs. Billie Hollyday 70,-
Mandag 28. 16.00 100% Ulv   70,-
Mandag 28. 19.00 The Father   70,-
Tirsdag 29. 16.00 100% Ulv   70,-
Tirsdag 29. 19.30 The Father   70,-
Onsdag 30. 11.00 The Father (FormiddagsBio) 70,-
Onsdag 30. 19.30 The Father   70,-
The Father vises til og med 4. juli.

Film på vej: Centervagten, Smagen af sult, Den gode spion, Buster 
Oregon Mortensen

Velkommen i byens bedste bif!

Vi følger myndighedernes anvisninger!
For	at	minimere	smittefaren	opfordrer	vi	fortsat	alle	til	at	købe billet-

ten på forhånd på vores hjemmeside: www.kosmobio.dk
For at give dig en god og tryg oplevelse ...  

skal du enten 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 mundbindet eller visiret af.
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 sprit-
dispensere	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.

Torsdag 3. juni kl. 19.30:  
Generalforsamling i Skælskør Biografforening. 
Sidste	år	måtte	vi	flytte	og	aflyse	vores	generalforsamling,	men	
nu	håber	vi	at	kunne	afholde	mødet	helt	efter	planen	for	vores	
støtte	medlemmer.	Det	er	naturligvis	muligt	at	(gen-)indmelde	
sig	i	foreningen	for	bare	kr.	100,-	for	et	års	kontingent	inden	
mødet.	Så	sæt	kryds	i	kalenderen	og	kom	ned	i	biografen	til	et	
hyggeligt	og	informativt	møde.	Coronarestriktionerne	er	stadig	
gældende, så medbring de nødvendige papirer, mundbind eller 
visir	(se	ovenfor	her	på	siden).	Vel	mødt	i	Kosmorama! 
 
Månedens ønskefilm: 
"I krig med Morfar" ønsket af Daniella B., Skælskør.

Biografklub Danmark: The High Note, The Father

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	 
(Tilbuddet gælder indtil 30/6 2021).

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	'The	United	States	Vs.	Billie	Holiday	(Foto:	Scanbox)Still	fra	'The	United	States	Vs.	Billie	Holiday	(Foto:	Scanbox)



Tilladt for alle. 1 time og 53 min.
Maggie har ventet på sin chance 
i tre år. I tre år har hun passet 
kalenderen, hentet tøj fra rens-
ning og fyldt benzin på bilen for 
superstjernen Grace Davis. Og i sin 
(sparsomme)	fritid	har	hun	siddet	
og	remixet	gamle	numre	og	øvet	
sig i at producere. Nu skal Grace 
have udgivet endnu et Greatest Hits 
album, og Maggie ser en chance 
for	at	puste	til	sine	ambitioner	om	
at	lave	et	nyt	album.	Samtidig	har	
hun indledt et professionelt og ro-
mantisk	parløb	med	den	talentfulde	
David og producerer også for ham 
i	sin	fritid.	 
Men hvor langt strækker en kvindes 
ambitioner	sig	i	en	branche,	hvor	
pengene taler? Og hvor mændene 
taler om pengene?

Tilladt fra 7 år. 1 time og 37 min.
Peter er en helt almindelig dreng, 
der går i 6. klasse. Han kan lide at 
game, og at hænge ud med sine 
venner, og så elsker han sine Air Jor-
dans. Men da hans morfar Ed, som 
for	nylig	er	blevet	enkemand,	flytter	
ind i familiens hus, er Peter tvunget 
til	at	forlade	sit	allerkæreste	eje,	sit	
værelse!	Men	Peter	er	ikke	parat	
til	at	give	slip	uden	kamp	og	laver	
en række udspekulerede pranks for 
at	drille	fjenden.	Men	Morfar	giver	
heller ikke op så let, og snart er de 
begge	all-in	i	en	fight	om	retten	til	
eget territorium med fup, fælder og 
opfindsomhed	som	våben.

Tilladt fra 7 år. 1 time og 52 min.
Nogle af historiens mest elskede 
fjender	genoptager	deres	fejde,	da	
Jerry	flytter	ind	på	New	York	City's	
fineste	hotel	dagen	inden	århundre-
dets bryllup.  
Det tvinger den desperate eventplan-
lægger	til	at	hyre	katten,	Tom,	til	at	
fjerne	den	uønskede	mus.	Den	føl-
gende	kamp	mellem	katten	og	musen	
truer med at ødelægge eventplanlæg-
gerens karriere, brylluppet - og måske 
endda også hotellet. Men snart 
opstår der et endnu større problem: 
en	djævelsk,	ambitiøs	medarbejder,	
der konspirerer mod dem alle tre.

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

Tilladt fra 15. 2 timer og 5 min.
Lejemord og svindel i millionklassen 
åbenbarer sig, da vicekriminalkom-
missær Carl Mørck og Afdeling Q 
begynder at grave i en henlagt kri-
minalsag	om	den	efterlyste	pædofili-
sigtede embedsmand, William Stark. 
Ved	den	danske	grænse	har	politiet	
anholdt en ung østeuropæisk dreng, 
Marco, i besiddelse af Starks pas. Det 
nye fund bringer Carl Mørck og Afde-
ling Q på sporet af årelang systema-
tisk	korruption	med	ulandsbistand	og	
mod	opklaringen	af	et	bestialsk	mord.	
Men sagen stopper ikke der, for snart 
ledes Carl Mørck igennem Køben-
havns gader, ned i den kriminelle 
underverden og dybt ind i den danske 
finansverden.

Tilladt fra 11 år. 1 time og 49 min.
I	en	ikke	alt	for	fjern	fremtid,	opdager	
Todd	Hewitt,	Viola,	der	nødlander	på	
hans planet. Det vækker opsigt i det 
lille samfund, hvor der ellers ingen 
kvinder er, og alle mænd er ramt af 
”støjen”	-	en	kraft,	der	blotter	alle	
deres	tanker	for	omverdenen.	I	dette	
farlige landskab er Violas liv truet og 
Todd	må	beskytte	hende.

Tilladt for alle. 1 time og 23 min.
Den	lille	Sioux-indianer	Yakari	drager	
alene ud i verden i jagten på vildhe-

sten Lille Torden, som siges at være 
utæmmelig.  
På sin rejse møder Yakari mange farer, 
men opdager også at han har fået 
evnen	til	at	tale	med	dyrene.

Tilladt fra 15. 1 time og 37 min.
'Blackbird'	er	en	amerikansk	gen-
indspilning	af	den	danske	film	'Stille	
hjerte'	af	Bille	August,	her	med	store	
navne som Sam Niell og Kate Winslet 
og Susan Sarandon i hovedrollen.
Den	dødeligt	syge	Lily,	har	besluttet	
sig	for	at	modtage	aktiv	dødshjælp,	
inden hun bliver ædt op af sygdom-
men.	Lily	samler	familien	til	en	sidste	
komsammen, hvor der bydes på stor 
kærlighed,	men	også	store	konflikter

Tilladt fra 15. 1 time og 55 min.
Jacob og Monica har forladt Korea for 
at søge lykken i mulighedernes land, 
USA.	Efter	et	par	år	med	hårdt	arbej-
de i Californien køber de et stykke 
land i Arkansas, hvor Jacob vil forsøge 
at etablere en farm. Monica er ikke 
begejstret over at skulle starte en ny 
tilværelse	i	en	faldefærdig	husvogn	
midt	i	ingenting,	så	hun	ser	frem	til,	at	
hendes mor, Soonja, snart ankom-
mer fra Korea for at bo og hjælpe 
med	børnene.	Da	den	excentriske	
og storbandende kvinde ankommer, 
vender det op og ned på den lille 
familie, og syv-årige David synes, at 
mormor er pinligt koreansk. Men livet 
på landet er en ny og åben verden, 
hvor	en	særpræget	familie	kan	finde	
fælles styrke og måske virkeliggøre 
den amerikanske drøm. 

Tilladt fra 15. 2 timer og 10 min
Billie	Holiday	skaber	sensation,	da	
hun	optræder	med	sangen	'Strange	
Fruit',	som	handler	om	lynchning	
i sydstaterne i USA. Koncertsalene 
er udsolgte, og publikum opfordrer 

hende	til	at	synge	tidens	mest
kontroversielle sang. Derfor er 
Billie	Holiday	et	voksende	politisk	
problem, og man ønsker handling fra 
højeste sted. I FBI ved man, at Billie 
er stofmisbruger, og netop det kan 
bruges	til	at	få	hende	dømt	og	fjernet	
fra scenen. Agent Jimmy Fletcher 
får	til	opgave	at	overvåge	hende,	og	
involverer sig mere og mere i den 
karismatiske	kunstner.

Tilladt fra 15. 1 time og 36 min.
Drengen Freddy er arvtager i en familie 
af stolte varulve og han er overbevist 
om, at han nok skal blive den mest 
frygtindgydende	varulv	af	dem	alle.	
Freddy får sig dog noget af en overra-
skelse,	da	han	til	sin	første	“forulvning”	
forvandles	til	en	frygtindgydende	…
PUDDELHUND. Det ser ikke godt ud for 
Freddy,	men	flokkens	ældste	giver	ham	
chancen for at bevise, at han har en va-
rulvs hjerte inden næste måneopgang. 
Hjulpet på vej af en uventet allieret 
i	form	af	gadehunden	Batty,	kaster	
Freddy sig ud i et vildt eventyr for at 
bevise	at	han,	under	sit	nuttede	ydre,	
stadig	er	100%	ulv!

Tilladt fra 11. 1 time og 37 min.
Anthony	er	en	kultiveret	mand.	Han	
lytter	til	opera,	spiller	klassisk	musik	
og	læser	stor	litteratur.	Men	Anthony	
har Alzheimers, og det skaber store 
udfordringer for hans omsorgsfulde 
datter,	Anne.	Hun	forsøger	at	gøre	
tilværelsen	så	god	som	mulig	for	
sin far ved at lade ham blive i sine 
vante omgivelser. Anthony skræmmer 
imidlertid	alle	sine	hjemmeplejere	
væk,	og	efterhånden	som	hans	greb	
om virkeligheden smuldrer, bliver Anne 
nødt	til	at	træffe	et	svært	valg	–	for	sig	
selv og for sin far. Hopkins og Colman 
leverer skuespil i verdensklasse i denne 
gribende og stærke fortælling om den 
ubetingede	kærlighed	til	dem,	man	
elsker allerhøjest.
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