BIO LANGELAND
NOVEMBER 2022
Torsdag 27. til søndag 30. oktober kl. 19.00
Mandag 31. oktober kl. 14.00 Seniorbio for alle og kl. 19
Onsdag 2. november kl. 14.00
’Holy Spider’ er baseret på den sande
historie om ’Edderkoppemorderen’
Saeed Hanaeid, der påberåbte sig at
være på en guddommelig mission, da
han i årene 2000-2001 dræbte 16 prostituerede i Irans mest fundamentalistiske by. Filmen følger den kvindelige
journalist Rahimi, der rejser til den
hellige iranske by Mashhad
for at efterforske en
seriemorder.
Pris: 80 kr. Længde: 118 min.
Tilladt for børn fra 15 år

Lørdag 29. og søndag 30. oktober kl. 16.00
Lørdag 5. og søndag 6. november kl. 16.00
Lørdag 12. og søndag 13. november kl. 16.00
Familiefilmen ’Skolen med magiske
dyr’ er en filmatisering af Margit Auers
populære børnebogserie.
Ida Kronborg er flyttet til en anden by,
og er nu den ”nye pige” på Østre Skole.
Hun har det svært i klassen, hvor den
ledende pigegruppe holder hende udenfor, og så er der kun én siddeplads tilbage til hende på første skoledag - ved
siden af outsideren Benja.

Pris: 70 kr. Længde: 93 min.
Tilladt for alle

Tirsdag 1. november kl. 18.45 Foredrag
Foredrag ’Vores urolige klode’ ved lektor i geofysik Bo Holm Jacobsen, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet.
Trods vor magt over naturen udgør
jordskælv og tsunamier stadig voldsomme og uforudsigelige trusler mod
liv, ejendom og infrastruktur.
Pris: Gratis. Længde: 135 min.
Se mere på www.biolangeland.dk

SENIORCENTRALEN præsenterer:

’Slå først, Frede!’ lørdag 12. november kl. 13.00
En hyggelig eftermiddag for bedsteforældre, forældre og
børn eller invitér en seniornabo, der sidder for meget
alene. Måske kunne du selv tænke dig at komme lidt ud
og møde andre mennesker, så kom med i biografen og få et godt
grin sammen med alle de kendte skuespillere i filmen, der var forløber til Olsen Banden.

Pris 20 kr. Kaffe eller cacao og kage. Kom gerne i god tid
SeniorCentralen arbejder på at hjælpe seniorer der har brug for at
møde andre mennesker i et af de mange frivillige fællesskaber på
Langeland.
Tilmelding på 91 77 29 00 eller i Frivilligcenter Langeland lige ved
siden af Rådhuset i Rudkøbing.

Torsdag 3. november kl. 19.00 Tekstet
Fredag 4. til søndag 6. november kl. 19.00
Mandag 7. november kl. 14 Seniorbio for alle, Tekstet og kl. 19
Tirsdag 8. november kl. 19.00 Tekstet
Onsdag 9. november kl. 19.00
Torsdag 10. november kl. 19.00 Tekstet
Fredag 11. til søndag 13. november kl. 19.00
Den danske film ’Fædre og mødre’
handler om ægteparret Piv og Ulrik,
der prøver at blive en del af forældregruppen i deres datters nye skoleklasse. Magtstrukturer, dominerende
personligheder og traditionstung
institutionskultur betyder dog, at det er
en sværere opgave end som så. Piv og
Ulrik må med andre ord gå rigtig langt
for at blive optaget, herunder blive en
del af vinterbadeklubben.

DK-premiere
Pris: 80 kr. Længde: 97 min.
Frarådes børn under 7 år

Mandag 14. november kl. 14.00 Seniorbio for alle
Lørdag 19. til mandag 21. november kl. 19.00
Onsdag 23. november kl. 19.00
Den franske film ’Eiffel’ fortæller den
sande historie om Gustave Eiffel. Efter
at have afsluttet sit arbejde med Frihedsgudinden, befinder Gustave Eiffel
sig på sin karrieres højdepunkt.
Den franske regering vil have ham til at
designe noget spektakulært til verdensudstillingen i Paris i 1889, men Eiffel
har andre planer. Alt ændrer sig dog, da
han møder Adrienne. Hun er en kvinde
fra hans fortid, og deres genvakte, men
forbudte lidenskab inspirerer ham til
at ændre Paris’ skyline for altid.
Pris: 80 kr. Længde: 109 min.
Frarådes børn under 7 år

Mandag 14. og onsdag 16. november kl. 19.00
Torsdag 17. november kl. 19.00 Tekstet
Fredag 18. november kl. 19.00
Mandag 21. november kl. 14.00 Seniorbio for alle, Tekstet
Filmen ’Ingen kender dagen’ handler
om 5 mennesker, der befinder sig hvert
deres sted i landet - og i livet.
I løbet af 24 timer, bliver de på hver
deres måde konfronteret ved en af tilværelsens skæbnesvangre skilleveje.
En utro ægtemand, en læge i indre
kamp med sin moral, en nygift højgravid kvinde, en identitetssøgende skoleelev og en 7-årig datter satser hver især
det mest sårbare vi har mellem hinanden - tilliden.
Pris: 80 kr. Længde: 105 min.
Tilladt for børn fra 15 år

Tirsdag 15. november kl. 18.45 Foredrag

Dato Ugedag

Foredrag ’Fagre nye genetiske verden’
ved professor i genterapi og personlig
medicin Jacob Giehm Mikkelsen, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet.
Det molekylære værktøj CRISPR har
vist sig at være nøglen til at redigere
livets kode, genomet.
Pris: Gratis. Længde: 135 min.
Se mere på www.biolangeland.dk

Lørdag 19. november kl. 12.45 Kulturbio
Operaen ’Don Carlos’ er et værk af en
italiensk komponist på fransk, i hvilket
krigsklimaet i Spanien og menneskets
melankoli retter vores opmærksomhed mod Flanderns skæbne. Politik.
Pris: 145 kr. Længde: 284 min.
Se mere på www.biolangeland.dk

Søndag 20. november kl. 16.00
Lørdag 26. og søndag 27. november kl. 16.00
Fortsætter i december
I den danske familiefilm ’Julemandens
datter 3 - Den magiske tidsmaskine’ er
Lucia blevet teenager. Hun flirter med
Valdemar fra klassen, skændes med
sine forældre, og er en af de store på
julemandsskolen. Alt er godt, indtil en
konfus og ulykkelig rektor på et stormøde aflyser julen. Rektoren er fanget
i et traume fra sin tid som julemand.
Lucia sætter sig for at opklare, hvad
der skete tilbage i 1897.
Pris: 70 kr. Længde: 92 min.
Frarådes børn under 7 år

Tirsdag 22. november kl. 18.45 Foredrag
Foredrag ’Datalogien i din lomme’ ved
professor i geologi Minik Rosing, GLOBE
Institute, Københavns Universitet.
I din smartphone i lommen og din bærbare computer ligger resultaterne af
mange års datalogisk forskning.
Pris: Gratis. Længde: 135 min.
Se mere på www.biolangeland.dk

Torsdag 24. til søndag 27. november kl. 19.00
Mandag 28. november kl. 14 Seniorbio for alle og kl. 19
Tirsdag 29. og 30. november kl. 19.00
Fortsætter i december
Den svenske film ’Året jeg begyndte at
onanere og stoppede med at præstere’
handler om den ambitiøse Hanna, der
har et stort ønske om at få endnu et
barn. Men da hendes kæreste pludselig forlader hende, begynder hun at
genoverveje sine livsvalg, og finde
styrke i kærligheden og lysten til sig
selv.

DK-premiere
Pris: 80 kr. Længde: 101 min.
Tilladt for børn fra 11 år

Kl.

Titel

Længde

1.

Tirsdag

18.45 Foredrag: Vores urolige klode

135 min.

2.

Onsdag

14.00 Holy Spider Filmperle

118 min.

3.

Torsdag

og Mødre
19.00 Fædre
Biografklub DK, DK-Premiere, Tekstet

97 min.

4.

Fredag

19.00 Fædre og Mødre Biografklub DK, DK-Premiere

97 min.

5.

Lørdag

16.00 Skolen med magiske dyr Familiefilm
19.00 Fædre og Mødre Biografklub DK, DK-Premiere

93 min.
97 min.

6.

Søndag

16.00 Skolen med magiske dyr Familiefilm
19.00 Fædre og Mødre Biografklub DK, DK-Premiere

93 min.
97 min.

7.

Mandag

14.00 Seniorbio for alle: Fædre og Mødre

92 min.

19.00

97 min.

Biografklub DK, DK-Premiere, Tekstet
Fædre og Mødre Biografklub DK, DK-Premiere

8.

Tirsdag

og Mødre
19.00 Fædre
Biografklub DK, DK-Premiere, Tekstet

9.

Onsdag

19.00 Fædre og Mødre Biografklub DK, DK-Premiere

97 min.

10.

Torsdag

og Mødre
19.00 Fædre
Biografklub DK, DK-Premiere, Tekstet

97 min.

11.

Fredag

19.00 Fædre og Mødre Biografklub DK, DK-Premiere

97 min.

12.

Lørdag

13.00 SeniorCentralen: Slå Først Frede
100 min.
16.00 Skolen med magiske dyr Familiefilm
93 min.
19.00 Fædre og Mødre Biografklub DK, DK-Premiere 97 min.

13.

Søndag

16.00 Skolen med magiske dyr Familiefilm
19.00 Fædre og Mødre Biografklub DK, DK-Premiere

14.

Mandag

14.00 Seniorbio for alle: Eiffel
19.00 Ingen kender dagen

15.

Tirsdag

18.45 Foredrag: Fagre nye genetiske verden. 135 min.

16.

Onsdag

19.00 Ingen kender dagen

105 min.

17.

Torsdag

19.00 Ingen kender dagen Tekstet

105 min.

18.

Fredag

19.00 Ingen kender dagen

105 min.

19.

Lørdag

12.45 Kulturbio l Opera: Don Carlos
19.00 Eiffel

284 min.
109 min.

20.

Søndag

16.00 Julemandens Datter 3
- Den Magiske Tidsmaskine Familiefilm
19.00 Eiffel

21.

Mandag

14.00 Seniorbio for alle:
Ingen kender dagen Tekstet
19.00 Eiffel

105 min.

22.

Tirsdag

18.45 Foredrag: Datalogien i din lomme

135 min.

23.

Onsdag

19.00 Eiffel

109 min.

24.

Torsdag

19.00

Året jeg begyndte at onanere og
stoppede med at præstere DK-Premiere

101 min.

25.

Fredag

19.00

Året jeg begyndte at onanere og
stoppede med at præstere DK-Premiere

101 min.

26.

Lørdag

16.00 Julemandens Datter 3
- Den Magiske Tidsmaskine Familiefilm
19.00 Året jeg begyndte at onanere og
stoppede med at præstere DK-Premiere

27.

Søndag

16.00 Julemandens Datter 3
- Den Magiske Tidsmaskine Familiefilm
19.00 Året jeg begyndte at onanere og
stoppede med at præstere DK-Premiere

28.

14.00 Seniorbio for alle:
101 min.
Året jeg begyndte at onanere og
Mandag
stoppede med at præstere DK-Premiere
19.00 Året jeg begyndte at onanere og
101 min.
stoppede med at præstere DK-Premiere

29.

Tirsdag

19.00

Året jeg begyndte at onanere og
101 min.
stoppede med at præstere DK-Premiere

30.

Onsdag

19.00

Året jeg begyndte at onanere og
101 min.
stoppede med at præstere DK-Premiere

97 min.

93 min.
97 min.
108 min.
105 min.

92 min.
109 min.

109 min.

92 min.
101 min.
92 min.
101 min.

