
SeniorBIO er et tilbud især til folk på 60 og derover 
Gå i biografen om formiddagen og spis bagefter frokost på  

  
 
Filmene vises fire gange, alle gange om formiddagen på mandage, tirsdage, 
onsdage og torsdage. Se DATOERNE ved omtalen af filmene. 
 
JAKOBS CAFÉ og SKAGEN BIO tilbyder film og frokost for en samlet 
pris på 140 kr. Drikkevarer betales særskilt.  
Biografbilletten kan ikke købes uden frokost. 
 
I SeniorBIO binder du dig ikke til hele serien, men køber billet til de 
forestillinger, du har lyst til. 
Vær opmærksom på HVORNÅR, der kan købes billetter til de enkelte 
forestillinger. 
 
Din billet kan købes på nettet  www.skagenbio.dk eller i biografens billetsalg i 
foyeren på Kappelborg. 
Billetsalget og billettelefonen 81 11 60 12 er åben tirsdag, onsdag, torsdag 18.30-
19.30 samt søndag 12.30-13.30 og 15-16 
Når du køber på nettet, så print selv din billet eller gem den på din telefon, så 
billetten kan vises ved indgangen. 
Hvis du ikke kan printe, kan du få billetten udleveret i biografens billetsalg senest 
søndagen før forestillingsdagen.  
 
Man kan ikke reservere billetter til SeniorBio. KØB DIN BILLET på nettet 
www.skagenbio.dk eller i biografens billetsalg. 
Hvis du bliver forhindret i at bruge din billet, så kan du få den refunderet i biografens 
billetsalg senest om søndagen før forestillingen. 
 
OBS!  Af hensyn til traktementet på JAKOBS CAFÉ skal din billet være købt på 
hjemmesiden eller betalt og afhentet i billetsalget senest om søndagen før 
forestillingsdagen. 
 
Billet- og kiosksalg er ikke åbent i forbindelse med forestillingen. 
 
Vi glæder os til at se dig i SkagenBIO til herlige film, lækker frokost og 
muntert samvær med andre filmglade seniorer 
 
 
Med venlig hilsen 
SKAGEN BIO’s seniorudvalg 
 
 

 

SENIOR  

BIO  
FILM & FROKOST 

 
 

VIN TE R-F OR ÅR 2021 

 
6 . ,  7 . ,  8 .  & 9.  sep te mber  

4 . ,  5 . ,  6 .  & 7.  o k t ober  
8 . ,  9 . ,  10.  & 11.  nove mber  

6 . ,  8 .  & 9.  d e ce mber  
 
 
 

   
 



 

 
 

 

Billetter kan købes fra mandag den 23. august kl . 10 

Billetter SKAL være købt senest søndag den 5. september kl. 16 

 

 

 
 

Billetter kan købes fra mandag den 20. september kl. 10 

Billetter SKAL være købt senest søndag den 3. oktober kl. 16 

 

 

 

 
 

 

Billetter kan købes fra mandag den 25. oktober kl. 10 

Billetter SKAL være købt senest søndag den 7. november kl. 16 

 

 

 
 

Billetter kan købes fra mandag den 22. november kl. 10 

Billetter SKAL være købt senest søndag den 5. december kl. 16 

 

 

EMMA$Mandag$den$4.$oktober,$tirsdag$
den$5.$oktober,$onsdag$den$6.$oktober,$
torsdag$den$7.$oktober$kl.$10.30!!
!
Den!unge,!velstående!og!snobbede!Emma!
Woodhouse!er!i!starten!af!1800;tallet!en!
af!den!engelske!landsby!Highburys!
førstedamer!og!får!tiden!til!at!gå!med!at!
lege!Kirsten!Giftekniv!for!sine!ugifte!
medborgere!og!generelt!gøre!deres!
privatliv!til!sit!personlige!anliggende.!Dette!
kompliceres!dog,!da!hendes!ven,!mr.!
Knightley,!udfordrer!hendes!menneskesyn!
og!skaber!et!uvant!rod!i!hendes!følelsesliv. 
1250minutter 
 

SANDHEDEN$Mandag$den$6.$
september,$tirsdag$den$7.$september,$
onsdag$den$8.$september,$torsdag$den$9.$
september$kl.$10.300
!
Manuskriptforfatteren!Lumir!rejser!med!sin!
mand!og!datter!tilbage!til!Frankrig!for!at!
besøge!sin!mor,!den!feterede!skuespillerinde!
Fabienne!Dangeville,!der!både!er!aktuel!i!en!
ny!film!og!med!en!selvbiografi.!Lumir!får!lov!
til!at!læse!bogen!inden!udgivelsen,!men!
beskrivelserne!af!især!forholdet!mellem!mor!
og!datter!kan!Lumir!ikke!genkende!og!
fortidens!konflikter!dukker!op!igen.!!
1060minutter 
 

MIT$BØRNEHJEM$I$KABUL$
Mandag$den$8.$november,$tirsdag$den$9.$
november,$onsdag$den$10.$november,$torsdag$
den$11.$november$kl.$10.300
Den!15;årige!Qodrat!bor!på!gaden!i!Kabul!
og!sælger!billetter!til!Bollywoodfilm!på!det!
sorte!marked.!En!dag!fanger!politiet!ham!
imidlertid!og!anbringer!ham!på!det!
sovjetiske!børnehjem.!Børnene!bliver!
inviteret!på!sommerlejr!i!Moskva,!hvor!de!
besøger!Lenins!mumie.!Tilbage!i!Kabul!
ændrer!den!politiske!situation!sig!i!
mellemtiden,!og!en!armeret!gruppe!
rebeller!når!frem!til!børnehjemmet.  
900minutter 
 

PORTRÆT$AF$EN$KVINDE$I$
FLAMMER$Mandag$den$6.$december,$$
onsdag$den$8.$december,$torsdag$den$9.$
december$kl.$10.300
I!1770'ernes!Frankrig!på!en!
afsidesliggende!klippeø!har!den!unge!
kvinde!Héloïse!netop!forladt!klostret!og!er!
nu,!modvilligt,!lovet!væk!i!et!arrangeret!
ægteskab.!Hendes!kommende!brudgom!vil!
vide,!hvordan!hun!ser!ud,!og!har!derfor!
hyret!billedkunstneren!Marianne!til!at!
male!Héloïses!portræt!i!hemmelighed,!
men!som!de!to!kvinder!lærer!hinanden!at!
kende,!opstår!venskab,!ømhed,!kærlighed!
og!begær. 1210minutter 


