BIO LANGELAND
NOVEMBER 2017
26., 28. og 30. oktober kl. 19.00
1. november kl. 19.00

13. november kl. 14.00 Seniorbio
13. og 15. - 19. november kl. 19.00
19. november kl. 16.00 Medlemsforestilling

Filmen ‘En fremmed flytter ind’ handler om Amanda fra
Hvidovre, der igennem Facebook møder den karismatiske
Casper, der senere viser sig at være en svindler.
Filmen adskiller sig fra andre dokumentarer ved at blande
virkelighed og fiktion således, at alle - med undtagelse af
Caspers rolle - spiller sig selv i en slags genopførelse af de
vanvittige begivenheder.

Filmen ‘Darling’ handler om den berømte balletdanser af
samme navn, som er gift med koreografen Frans.
Efter adskillige år i udlandet vender parret hjem til København for at opføre klassikeren ‘Giselle’ på Det Kongelige
Teater. Darling skal spille den krævende titelrolle i balletten, og Frans står for koreografien, hvilket har medført
store forventninger til stykket.

Pris: 70 kr. Længde: 100 minutter
Tilladt for alle, men frarådes under 7 år

Pris: 70 kr. Længde 101 minutter
Tilladt over 11 år

30. oktober kl. 14.00 Forpremiere/Seniorbio
2. - 5. november kl. 19.00
6. november kl. 14.00 Seniorbio
7. - 10. og 12. november kl. 19.00
11. november kl. 18.00

23. - 30. november kl. 19.00
27. november kl. 14.00 Seniorbio
Fortsætter i december
Filmen ‘Mordet i Orientekspressen’ er baseret på bogen
af Agatha Christie, hvor den excentriske belgier Hercule
Poirot skal opklare et mord.
Den dræbte er en berømt forretningsmand, som har forbindelser til en sag om børnekidnapning. Mordet skete
ombord på Orientekspressen, hvor en samling personager udgør Poirots liste over mistænkte og vidner.

Dramaet ‘Victoria & Abdul’ følger det usædvanlige venskab mellem Dronningen af England og den unge indiske
arbejder Abdul Karim.

DK-premiere
Pris: 80 kr. Seniorbio: 70 kr. Længde: 112 minutter
Tilladt for alle, men frarådes under 7 år

Pris: 80 kr. Seniorbio: 70 kr.
Længde: 114 minutter. Tilladt over 11 år

4. - 5. november kl. 16.00
11. november kl. 15.30
12. og 18. november kl.16.00
19. november kl. 14.00

25. - 26. november kl. 16.00
Fortsætter i december

Animationsfilmen ‘Den lille vampyr’ handler om den
13-årige vampyr Rudolf, hvis klan er på flugt fra to grufulde vampyrjægere.
Filmen er baseret på en børnebogserie af Angela SommerBodenburg, der er solgt i over 10 mio. eksemplarer og
oversat til 30 sprog.

I animationsfilmen ‘Mumitroldenes vinter: Bliver det jul
i år?’ vender de små hvide fantasivæsner fra Mumidalen
tilbage.
Vinteren er på vej, og mumitroldene gør klar til at gå i den
sædvanlige lange vinterhi. Men i år gider Mumi ikke sove
vinteren væk. Han er nemlig blevet nysgerrig efter at se,
hvad der egentlig sker med Mumidalen, når vinteren
kommer.

Pris: 70 kr. Længde: 82 minutter
Tilladt for alle, men frarådes under 7 år

Pris: 70 kr. Længde: 82 minutter
Tilladt for alle

6. november kl. 19.00 FILMPORTALEN
I filmen ’Elle’ forandres forretningskvinden Michéles liv
sig for altid, da hun overfaldes og voldtages i sit eget
hjem.
Hun melder det ikke til politiet, men går i stedet selv i
gang med at finde frem til gerningsmanden, som hun er
overbevist om er en person fra egen omgangskreds.

OPERABIO
5. november kl. 10 - Bellini - Norma
Pris: 195 kr. Længde 209 minutter

26. november kl. 10 - Mozart- Tryllefløjten
Pris: 195 kr. Længde 209 minutter

Kommende film
Glasslottet - Biografi - Drama

Pris: 75 kr. Længde: 130 minutter
Tilladt over 15 år

20. november kl. 14.00 Seniorbio med vinsmagning før filmen
20. - 22. november kl. 19.00
Filmen ‘Vores vingård i Bourgogne’ handler om den 30årige Jean, der har skåret alle bånd til sin vinproducerende
familie og barndomsbyen Bourgogne.
Jean har tilbragt 10 år med at rejse rundt i verden men
kaldes hjem til Frankrig, fordi hans far ligger fodøden.

Pris: 70 kr. Seniorbio: 80 kr. med vinsmagning
Længde: 113 minutter
Tilladt for alle, men frarådes under 7 år

Stars Wars: The Last Jedi - Science fiction
Ferdinand - Animation - Familiefilm - Komidie
Bliv medlem af Langelands Biografforening
Det koster kun 100 kr. om året at være medlem af Langelands Biografforening,
og alle medlemmer får to fribilletter om året. De kan bruges til 6-8 specielle
medlemsforestillinger i løbet af et år.
Som medlem får du naturligvis også adgang til foreningens årlige generalforsamling incl. et let traktement og mulighed for at stemme og stille op til
valgene.
Vi er mere end 1.000 medlemmer, men foreningen har plads til mange flere.
Send en mail med dit navn, adresse, telefonnumer og til mail@biolangeland.dk
og du modtager straks en opkrævning og dine to gratis billetter.
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