
BIO LANGELAND
13. - 30. SEPTEMBER 2020

Ret til ændringer forbeholdes.

Søndag 13. september kl. 16.00
Lørdag 19. og søndag 20. september kl. 16.00
Søndag 27. september kl. 16.00

Torsdag 24. og fredag 25. september kl. 19.00
Lørdag 26. september kl. 20.00
Søndag 27. september kl. 19.00
Mandag 28. september kl. 20.00
Tirsdag 29. september kl. 14.00 Eftermiddagsbio
Onsdag 30. september kl. 19.00
Fortsætter i oktober

Mandag 21 . september kl. 14 Eftermiddagsbio og kl. 19
Tirsdag 22. og onsdag 23. september kl. 19.00 Lørdag 26. september kl. 17.30

Familiefilmen ’The Call of the Wild’ 
handler om hunden Buck, der lever 
et komfortabelt liv hos en familie i 
1890’ernes Californien.
Hundens liv ændrer sig, da den bliver 
kidnappet, flygter og havner midt i det 
kolde Canada. Buck møder manden 
John, der rekrutterer dem som slæde-
hund. Dette er en stor omvæltning for 
Buck, der aldrig har set sne før, men 
den bliver hurtigt lederen af slædehun-
dene. John og Buck tager på eventyr ud 
i den smukke, men barske natur.

Den danske film ’Druk’ handler om 4
gymnasielærere, spillet af Mads Mikkel- 
sen, Thomas Bo Larsen, Magnus Mil-
lang og Lars Ranthe.
Dramaet tager udgangspunkt i tankerne 
fra en norsk filosof, der mener, at men-
nesket er født med en alkoholpromille, 
der er 0,5 for lav. Gymnasielærerne, 
der alle er groet fast i deres tilværelse, 
beslutter sig for at igangsætte et ekspe-
riment, hvor de dagligt og i arbejdstiden 
vil ramme en promille
på 0,5.

Dokumentarfilmen ’Den største lille 
gård’ handler om ægteparret John og 
Molly Chester, der arbejder for at ud-
vikle en bæredygtig gård på 200 hektar 
uden for Los Angeles.
John, der er naturfotograf, har over 7 år 
filmet parrets utrolige arbejde med at 
omdanne den golde, californiske ørken- 
jord til en frodig plantage. Parret ople-
ver alt fra prærieulveangreb og insekt- 
sværme til skovbrande. Alligevel holder 
de sig fra pesticider og satser på biodi-
versitetens logik.

Filmen ’Guardians of the Galaxy Vol. 2’ 
begynder 2-3 måneder efter, at Star- 
Lord og hans medsammensvorne vog-
tere reddede utallige liv fra den onde 
Ronan.
Nu har gruppen opnået en slags stjerne- 
status rundt om i universet, og Star-
Lord er ved at vænne sig til rollen som 
leder af en karismatisk samling umage 
udskud.
Men der går naturligvis ikke længe, før 
en ny fjende lurer i kulissen og truer 
hele galaksen med total ødelæggelse.

Pris: 60 kr. Længde: 99 min.
Tilladt for alle, men frarådes børn
under 7 år

Pris: 70 kr. Længde: 91 min.
Tilladt for alle, men frarådes børn
under 7 år

Pris: 65 kr. Længde: 136 min.
Tilladt for børn over 11 år

Mandag 14. september kl. 14.00 Eftermiddagsbio
Tirsdag 15. til fredag 18. september kl. 19.00
Lørdag 19. september kl. 19.00 Medlemsforestilling
Søndag 20. september kl. 19.00

Lørdag 26. september kl. 15.00Filmen ’Summerland’ foregår under 2. 
Verdenskrig og handler om forfatterin-
den og forskeren Alice, som endelig har 
fundet det perfekte sted til sin forsk-
ning om myter og folklore, og hvor hun 
i fred og ro kan koncentrere sig om sin 
kommende bog.
Men Alices tilværelse tager en voldsom 
og uventet drejning, da hun forventes 
at tage sig af drengen Frank, som er ble- 
vet evakueret fra krigens rædsler i Lon-
don i forbindelse med 2. verdenskrig.

Filmen ’Guardians of the Galaxy’ hand-
ler om den kække, rapkæftede og ret 
så seje eventyrer, Peter Quill, der også 
er kendt som Star-Lord, er på en rejse 
i rummet ”kommet til” at stjæle en 
mystisk og magisk kugle. 
Men han vidste ikke, at kuglen er den 
mægtige Ronans kæreste eje, og at den 
spiller en central rolle i hans ambitioner 
om at overtage magten i hele univer-
set.Derfor bliver den selvsikre rumhelt 
målet for en hensynsløs menneskejagt. 

Pris: 80 kr. Længde: 99 min.
Tilladt for børn over 11 år Pris: 65 kr. Længde: 121 min.

Tilladt for børn over 11 år

Pris: 80 kr. Længde: 116 min.
Tilladt for børn over 11 år

DK-premiere



Dato Ugedag Kl. Titel Længde

14. Mandag
14.00

19.00

Eftermiddagsbio: Summerland
Generalforsamling 
Langelands biografforening 

  99 min.

15. Tirsdag 19.00 Summerland   99 min.

16. Onsdag 19.00 Summerland   99 min.

17. Torsdag 19.00 Summerland   99 min.

18. Fredag 19.00 Summerland   99 min.

19. Lørdag 16.00
19.00

Call of the Wild Familiefilm, tekstet
Summerland Medlemsforestilling

  99 min.
  99 min.

20. Søndag 16.00
19.00

Call of the Wild (familiefilm, tekstet)
Summerland

  99 min.
  99 min.

21. Mandag
14.00

19.00

Eftermiddagsbio:
Den Største Lille Gård
Den Største Lille Gård

  91 min.

  91 min.

22. Tirsdag 19.00 Den Største Lille Gård
med DKs Naturfredningsforening   91 min.

23. Onsdag 19.00 Den Største Lille Gård   91 min.

24. Torsdag 19.00 DRUK DK-Premiere, Biografklub DK 116 min.

25. Fredag 19.00 DRUK DK-Premiere, Biografklub DK 116 min.

26. Lørdag
15.00
17.30
20.00

Guardians of the Galaxy 
Guardians of the Galaxy Vol. 2
DRUK DK-Premiere, Biografklub DK

121 min.
136 min.
116 min.

27. Søndag 16.00
19.00

Call of the Wild Familiefilm, Tekstet
DRUK DK-Premiere, Biografklub DK

  99 min.
116 min.

28 Mandag 20.00 DRUK DK-Premiere, Biografklub DK 116 min.

29. Tirsdag
14.00

Lukket

Eftermiddagsbio
DRUK DK-Premiere, Biografklub DK
Særarrangement 

116 min.

30. Onsdag 19.00 DRUK DK-Premiere, Biografklub DK 116 min.

Kom trygt i biografen
- vi følger myndighedernes anvisninger

En tryg biografoplevelse

Bio Langeland vil gerne hjælpe de af vore gæster som har svært 
ved at nå at læse underteksterne på vore film. Derfor under-
støtter vi fra nu af app’en SubReader.

SubReader app’en oplæser filmens undertekster gennem tele- 
fonen. Ved kun at benytte den ene øresnegl fra telefonens head- 
set, kan du både høre lyden fra filmen og lyden fra oplæsningen.

Bio Langeland har sin egen Facebookside. 
Hvis du Synes godt om siden vil du frem-
over modtage opslag fra den.
Opslagene indeholder kortfattede informa- 
tioner om den kommende tids aktiviteter 
og indeholder ofte links til uddybende for-
klaringer på biografens hjemmeside.

Se trailers på hjemmesiden
- her kan du også bestille 

og købe billetter
www.biolangeland.dk


