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Den der lever stille Premiere 
- kl. 13.30

85 kr.
Man 13 Ustyrlige Premiere 95 kr.

Tir 14 Ustyrlige Premiere 95 kr. Den der lever stille Premiere 95 kr.

Ons 15 Ustyrlige Premiere 95 kr.

Tor 16
Ustyrlige Premiere - kl. 13.30 85 kr.

Ustyrlige Premiere 95 kr. NORMAL SPILLETID ER KL. 19.30 
BØRNEFORESTILLING ER KL. 14.00 

BABY BIO ER KLOKKEN 11.00 
SENIOR BIO ER KLOKKEN 13.30

Fre 17 Ustyrlige Premiere 95 kr.

Mødelokale på 1. sal udlejes 
kontakt: info@skibbykino.dk 

Billetkøb og reservation: www.skibbykino.dk 
Hovedgaden 33 . 4050 Skibby · Tlf. 4752 8220

KinoCaféen er åben en time før hver forestilling. 
Få 10% hos Drop Inn og Skibby Burgerhouse 

med billet til dagens forestilling.

Skibby Kino 
Marts 2023 

 

Onsdag den 8. marts kl 11.00, babybio: 
A Man Called Otto

Fra den 1. marts. Kysset Premiere 
Længde 115 minutter - Tilladt for børn over 11 år

Fra den 4. marts. Roselil og Stentrolden 
Længde 75 minutter - Tilladt for alle

Danmark, 1913. Rygter-
ne om en snarlig verdens-
krig høres som et ekko.  

Anton Abildgaard er en 
ung mand, hvis højeste 
prioritet er at afslutte 
officersuddannelsen. 

Det bliver en skæbne-
svanger aften, da han 
bliver inviteret til bal hos 
Baron Løvenskjold. 

Anton byder intetanende 
husets smukke datter 
Edith op til dans, og det 
viser sig, at hun er lam.

Roselil er en lille usikker 
blomsterfe, der altid har 
boet alene. 

Da Hr. og Fru Mus kan 
finde en brud til deres 
søn, tilbyder Roselil at 
gifte sig med ham.  

Roselil passer slet ikke 
sammen med en mus, så 
hun blive reddet af 
sommerfuglen Silke 

Da Silke bliver kid-
nappet af en Stentrold, 
må Roselil lære at tro på 
sig selv, så hun kan redde 
sin bedste ven.

Den 6. og 7. marts. senniorbio: Pagten 
Længde 115 minutter. Frarådes børn under 7 år

Fra den 6. marts. Den store stilhed 
Længde 95 minutter - Tilladt for børn over 11 år

Karen Blixen opgav 
eventyret og vendte 
tilbage til Danmark for 17 
år siden.  

Dengang ødelagt af 
syfilis og knust over at 
have mistet sin farm og sit 
livs kærlighed, begyndte 
hun at genopfinde sig selv 
som en kunstnerisk 
superstjerne. 

I en alder af 62, er hun 
verdensberømt, men lever  
i isolation – indtil hun 
møder den 29-årige digter 
Thorkild Bjørnvig.

29-årige Alma lever et 
stille liv i et moderne 
katolsk kloster og skal til 
at aflægge sine evige 
løfter som nonne, da 
hendes storebror Erik 
uventet opsøger hende.  

Erik vil have sin del af 
arven fra deres afdøde 
far, men det frembringer 
en mørk hemmelighed. 

Ceremonien nærmer 
sig, men Alma bliver 
hjemsøgt af  tvivl, kan hun 
mærke den Gud, som hun 
har satset på skulle frelse 
hende.

Fra den 9. marts. Ustyrlig Premiere 
Længde 135 minutter - Tilladt for børn over 11 år

Fra den 18 marts. Mumifars eventyr 
Længde 74 minutter - Afventer censur

Året er 1933, og 
samfundet har meget 
bestemte forventninger til, 
hvordan unge kvinder skal 
opføre sig. Maren er vild, 
så hun bliver sendt på 
kvindeanstalten Sprogø. 

Det har den modsatte 
effekt på Maren, som får 
tændt en gnist i Sørine, 
der efter 6 år på anstalten 
ellers er blevet tilpasset.  

Langsomt får de 
opbygget en fortrolighed 
og et venskab, men med 
konsekvenser.

Da Mumi bliver senge-
liggende efter et hvepse-
stik, vil Mumifar muntre 
ham op med historier fra 
sin eventyrlystne fortid.  

Mumifar fortæller 
hjerteligt om sin barndom, 
om hvordan han flygtede 
fra et børnehjem. 

Han fortæller også 
Mumi om dengang, han 
sejlede med en båd på et 
vildt og stormende hav og 
hvordan, han reddede 
Mumimor - og sød 
kærlighed opstod…

Fra den 20 marts. Missing 
Længde 111 minutter - Tilladt for børn over 11 år

Fra den 30. marts. Den der lever stille Premiere 
Længde 107 minutter - Afventer censur

June får at vide, at 
hendes mor er forsvundet 
under en ferie i Colombia 
med sin nye kæreste. 

Internationalt 
bureaukrati gør det svært 
at få svar, så June tager 
sagen i egen hånd, selv 
om hun sidder langt væk i 
Los Angeles. 

Hendes digitale 
efterforskning afslører 
også nogle hemmelig-
heder om sin mor, og det 
viser sig hurtigt, at intet er, 
som det ser ud til.

Det er en medrivende 
fortælling om den unge 
forfatter, Leonora 
Christina Skov, der har 
taget afstand til sine 
forældre efter en meget 
dysfunktionel opvækst. 

Da hendes mor er 
kommet på hospice med 
uhelbredelig brystkræft, 
bliver hun suget ind i et 
virvar af følelser og 
barndomsminder, som får 
hende til at tvivle på, hvad 
der er virkelighed og 
fantasi…
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