
Nu kan du få oplæst filmens undertekster med din smartphone + ørepropper. Download 
app’en SubReader, det er gratis.- Scan QR koden, opsat i Kino til aftenens film!

Lør 1
Asterix og Obelix - kl. 14.00 65 kr. Man 17 The Fabelmans 95 kr.

Den der lever stille Premiere 95 kr. Tir 18 The Fabelmans 95 kr.

Søn 2

Madame Butterfly fra Bregenz 

Festival 2022 - kl. 11.00
140 kr.

Ons 19 The Fabelmans 95 kr.

Tor 20
The Fabelmans - kl 13.30 90 kr.

Asterix og Obelix - kl. 16.00 65 kr. The Fabelmans 95 kr.

Den der lever stille Premiere 95 kr. Fre 21 The Fabelmans 95 kr.

Man 
& 
Tir

3 
& 
4

Asterix og Obelix - kl. 16.00 65 kr.
Lør 
& 
Søn

22 
& 
23

Buklerne flytter ind hos 
Peddersen og Findus - kl. 14.00

65 kr.
Den der lever stille Premiere 95 kr.

Seniorbio: Hvidstensgruppen II 70 kr. The Fabelmans 95 kr.

Ons 5
Asterix og Obelix - kl. 16.00 65 kr. Man 24 Bytte bytte baby 85 kr.

Den der lever stille Premiere 95 kr. Tir 25 Bytte bytte baby 85 kr.

PÅSKELUKKET FRA DEN 6. TIL DEN 10 APRIL!
Ons 26 Bytte bytte baby 85 kr.

Tor 27
Bytte bytte baby - kl 13.30 80 kr.

Tir 11 Den der lever stille Premiere 95 kr. Bytte bytte baby 85 kr.

Ons 12
Babybio: Bytte bytte baby - kl. 11 80 kr. Fre 28 Dungeons & Dragons 85 kr.

Den der lever stille Premiere 95 kr.
Lør 29

Super Mario Bros. Filmen - kl. 14 65 kr.

Tor 13
Den der lever stille - kl 13.30 90 kr. Dungeons & Dragons 85 kr.

Den der lever stille Premiere 95 kr.
Søn 30

Super Mario Bros. Filmen - kl. 14 65 kr.

Fre 14 Bytte bytte baby 85 kr. Dungeons & Dragons 85 kr.

Lør 
& 
Søn

15 
& 
16

Buklerne flytter ind hos 
Peddersen og Findus - kl. 14.00

65 kr.
NORMAL SPILLETID ER KL. 19.30 

BØRNEFORESTILLING ER KL. 14.00 
BABY BIO ER KLOKKEN 11.00 

SENIOR BIO ER KLOKKEN 13.30

Bytte bytte baby 85 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.

 
Den 2. april. opera: Madame Butterfly 
Længde 150 minutter eksklusiv pause

Skibby Kino 
April 2023 

Fra den 1. april. Den der lever stille Premiere 
Længde 107 minutter - Afventer censur

Fra den 1. april. Asterix og Obelix 
Længde 112 minutter - Frarådes børn under 7 år

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…

Det er år 50 f.Kr. 
Kejserinden af Dragens 
Rige er netop blevet 
fængslet efter et statskup 
opildnet af forræderen 
Prins Deng Tsin Qin. 

Kejserindens eneste 
datter Prinsesse Sass-Yi 
flygter til Gallien for at 
bede om hjælp fra de to 
gæve gallere Asterix og 
Obelix, som takket være 
deres trylledrik har 
overmenneskelige 
kræfter.

Den 3. og 4. april. seniorbio: Hvidstensgruppen II 
Længde 128 minutter - Tilladt for børn over 15 år

Fra den 12. april. Bytte bytte baby 
Længde 107 minutter - Frarådes børn under 7 år

HVIDSTENGRUPPEN II 
- DE EFTERLADTE er en 
uafrystelig og gribende 
dramatisk fortælling om en 
dansk families ubærlige 
tab og totale splittelse, 
men først og fremmest om 
den tro og det håb, der på 
mirakuløs vis giver dem 
den overmenneskelig 
styrke til ikke at give op.  

En hjerteskærende og 
sandfærdig skildring af 
kvinder, som bliver fanget 
i krigens gru, men aldrig 
holder op med at håbe…

Cecilie og Andreas skal 
være forældre, og det skal 
Liv og Malte også. Forude 
venter den perfekte 
graviditet, lige indtil de 
opdager, at fertilitets-
klinikken har ombyttet de 
befrugtede æg. 

Den alternative Liv er 
gravid med kontrolfreaken 
Cecilies baby, og 
babylykken bliver med ét 
vendt på hovedet. 

Løsning er at bytte 
babyer ved fødslen, men 
dilemmaet sætter gang i 
konflikter.

Fra den 15. april. Buklerne flytter ind hos Pedd ….. 
Længde 81 minutter - Frarådes børn under 7 år

Fra den 17 april. The Fabelmans 
Længde 150 minutter - Tilladt for børn over 11 år

Buklere er små 
skabninger, der har brug 
for kaos for at trives. De 
lever skjult, men kan 
lugtes en gang imellem.  

Du kender dem, som de 
små væsner, der bor hos 
Peddersen og Findus, 
men før det, boede de i en 
gammeldags og kaotisk 
landbutik. Her kunne de 
snuppe alt, hvad de havde 
brug for. 

Men en ny ejer er et 
fanatisk ordensmenneske, 
der hader små kryb.

The Fabelmans er et 
personligt portræt familien 
og de følelser, der 
formede instruktørens liv. 

Sammy har hengivet sig 
til film og de magiske 
øjeblikke, der kan fortælle 
sandheden – om ham 
selv og familien. 

The Fabelmans trækker 
inspiration fra Steven 
Spielbergs barndom, og 
Spielberg står bag manu-
skriptet i samarbejde med 
manuskriptforfatter Tony 
Kushner.

Fra den 29. april. Super Mario Bros. Filmen 
Længde 92 minutter - Afventer censur

Fra den 29. april. Dungeons & Dragons 
Længde 134 minutter - Tilladt for børn over 11 år

Den ikoniske 
blikkenslager Mario og 
hans bror Luigi skal på en 
farefuld færd gennem en 
underjordisk labyrint for at 
redde prinsesse Peach.  

”Mario” er en ny 
animationsfilm fra 
Illumination.

En charmerende tyv og 
en gruppe usandsynlige 
eventyrere begiver sig ud 
på en episk rejse for at 
finde et ganske særligt 
relikvie. 

Men undervejs skaber 
de sig nogle fjender og så 
går tingene for alvor galt. 

Dungeons & Dragons: 
Honor Among Thieves 
bringer den rige verden 
og legende ånd fra det 
legendariske rollespil op 
på det store lærred.
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