
SeniorBIO er et tilbud især til folk på 60 og derover 
Gå i biografen om formiddagen og spis bagefter frokost på  
FOLDENS, GREENS eller JACOBS CAFÉ  
 
Filmene vises tre gange, alle gange om formiddagen på tirsdage, onsdage 
og torsdage. Se DATOERNE ved omtalen af filmene. 
 
JAKOBS CAFÉ, GREENS og SKAGEN BIO tilbyder film og frokost for en 
samlet pris på 180 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. 
Billetter til SeniorBio kan købes, så snart filmene er offentliggjort på 
Skagen Bios hjemmeside. 
 
Din billet kan købes på  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 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 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 
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Billetter SKAL være købt senest søndag den 8. januar kl. 16 
Frokost på JAKOBS 
 

 
 
 
Billetter SKAL være købt senest søndag den 5. februar kl. 16 
Frokost på JAKOBS 

 

 
 
 
Billetter SKAL være købt senest søndag den 19. marts kl. 16 
Frokost på GREENS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKOLEN VED VERDENS ENDE 
tirsdag den 7. februar, onsdag den 8. februar 
& torsdag den 9. februar kl. 10.30 
 
Svimlende smuk film, hvor handlingen er 
henlagt til Himalayas højland. Thimphu 
drømmer om en karriere som musiker, 
men bliver nødtvungent udstationeret som 
lærer i Luana, som ligger otte 
dagsvandringer fra nærmeste by. Her 
mangler alle moderne bekvemmeligheder, 
og i klasselokalet holder en yakokse til. 
Den nybagte lærer må dog overgive sig, 
både til eleverne og resten af beboerne i 
det lille samfund. 109 minutter 
 
 

LEV, ELSK, PARIS tirsdag den 10. 
januar, onsdag den 11. januar & torsdag 
den 12. januar kl. 10.30 
 
Det koger i det 13. arrondissement i 
Paris, hvor man følger tre unge 
menneskers kærligheds- og sexliv. 
Émilie og Camille bliver roommates, 
men snart også sengekammerater – 
og så dukker Nora op… Historierne 
flettes sammen i en herlig 
Pariserstemning. 105 minutter 
 

ÅBENBARINGEN tirsdag den 21. 
marts, onsdag den 22. marts & torsdag den 
23. marts kl. 10.30 
Journalisten Jacques rekrutteres af 
Vatikanet til at undersøge en mystisk sag i 
en fransk landsby, hvor en pige påstår at 
have set Jomfru Marias genfærd. På grund 
af sit syn har den unge Anna fået sig et 
stort følge af troende fra landsbyen, og 
hun splittes nu mellem offentlighedens 
opmærksomhed og sin personlige 
tro. Jacques begynder langsomt at redde 
de mange indviklede tråde ud og opdager 
de hemmelige motiver bag sagen. 144 
minutter 

 


