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, FOLDENS 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 18.3019.30 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.

SENIOR

BIO
FILM & FROKOST

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.

EFTERÅR 2022
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
Med venlig hilsen
SKAGEN BIO’s seniorudvalg

6., 7., & 8. september
4, 5. & 6. oktober
8., 9. & 10. november

SKAKNOVELLE Tirsdag den 6.
september, onsdag den 7. september og
torsdag den 8. september kl. 10.30
Wien, 1938: Østrig besættes af nazisterne og
advokaten Bartok arresteres og fængsles på
Hotel Metropol – Gestapos nyetablerede
hovedkvarter. Nazisterne ved, at Bartok har
adgangskoderne til vigtige bankkonti
indeholdende enorme formuer. Da Bartok
nægter at udlevere koderne, placeres han i
isolationsfængsel. Her gør nazisterne, alt
hvad de kan for at knække Bartoks vilje. Men
hvad de ikke ved er, at Bartok har smuglet en
helt særlig bog med ind på sit værelse. En
bog om skak. Det bliver starten på et
dødsensfarligt spil mellem Bartok og
nazisterne, hvor hvert træk har et modtræk.
107 minutter
Billetter SKAL være købt senest søndag den 4. september kl. 16
Frokost på FOLDENS

DE SMUKKESTE ÅR Tirsdag den 4.
oktober, onsdag den 5. oktober, torsdag den
6. oktober kl. 10.30
I ‘De smukkeste år’ fortæller Gabriele Muccino
historien om fire venner, der knytter stærke
bånd som teenagere, men som glider fra
hinanden, da voksenlivet gør sit indtog. Senere
i livet krydses deres veje atter og gamle følelser
blusser op – på godt og ondt. Den
prisbelønnede italienske instruktør har tidligere
instrueret bl.a. ‘Min italienske familie’, ‘Sidste
kys’ og ‘Husk mig nu’. I hovedrollerne ses
Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart og
Micaela Ramazzotti. 135 minutter

Billetter SKAL være købt senest søndag den 2. oktober kl. 16
Frokost på FOLDENS

BARKING DOGS NEVER BITE
Tirsdag den 8. november, onsdag den 9.
november, torsdag den 10. november kl.
10.30
Akademikeren Ko Yun-ju drømmer om at gøre
karriere, men er både frustreret over sin
anstrengte økonomi og den krævende hustru.
Og så bliver den evigt gøende nabohund
dråben, der får bægeret til at flyde over. Yun-ju
beslutter sig for at gøre det af med krabaten,
og alle metoder gælder, hvad enten det er
hængning eller kast fra toppen af det
etagebyggeri, hvor han bor. Filmen er til tider
absurd, indimellem decideret lårklaskende
morsom, men samtidig kendetegnet af en besk
samfundskritik, man vil genkende fra ’Parasite’.
110 minutter
Billetter SKAL være købt senest søndag den 6. november kl. 16
Frokost på GREENS

