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Julefrokost på Tisvilde Højskole  
Mandag den 5. december 2022 
Afgang kl. 10 og hjemkomst ca. kl. 17.30 
 

Endags bustur, hvor vi besøger Tisvilde Højskole, nyder en god moderne jule-

frokost med en kop kaffe, hører lidt musik og 
snakker lidt film.  
Der er mulighed for at gå en tur og nyde natu-
ren men også at danse om juletræet og synge i 
julestuen.  

Pris kr. 300 – drikkevarer for egen regning - og 

billetsalget starter torsdag den 3. november 
2022  

 

Thure Lindhardt - Foredrag 
- Vi ved jo hvad det er at være menneske - 
Torsdag den 12. januar 2023 kl.14 
 

Broen, Engle & Dæmoner, Flammen og Citronen, 

Blå mænd – vi kunne blive ved. Vi kender alle Thure 
Lindhardt og mon ikke de fleste af os har set en eller 
flere film eller teaterstykker han har medvirket i? 
 

I foredraget tager Thure Lindhardt afsæt i sit profes-

sionelle liv, i kunst og formidling og det at turde tage 
sig selv alvorligt. Et inspirerende foredrag om indlevelse, skuespil og hvorfor vi 
mennesker fortæller historier. 

Pris kr. 50. Billetter sælges fra torsdag den 24. november 2022.  

På dagen vil der være mulighed for køb af kaffe/øl /vand og vin.  

HyggeBio Ishøj v/ formand 
 

Michael Brostrøm    2992 5375    film@hyggebio.dk 

HUSKat du kan se alle Ishøj Bio’s ”ART-FILM” til halv pris.  

Se programmet i Ishøj Bio 

 

   Filmene vises i: 

Kulturium - Ishøj Biograf 
Ishøj Østergade 28, Ishøj Bycenter 

 

Filmklubben  for 
pensionister og efterlønsmodtagere 

 

Program  for  

Sæson   2022 - 2023 
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Velkommen til sæson 2022 - 2023 
 

Endnu en sommer er gået ,og vi er nu klar med en ny sæson i HyggeBio.  

Der er 3 forestillinger i Bio 3, nemlig kl. 11:00 , 14:00 og 19:00. Bemærk at der er 

generalforsamling den 16. marts 2023, hvorfor filmen så først starter kl. 14.15. 
Bemærk også, at når der vises lange film starter vi også kl. 14:15 

I Bio 1 er der kun forestilling kl. 11:00, og der er plads til 84. For at se filmen i Bio 1 i 

hele sæsonen, kræves det, at der er tilkøbt et adgangskort a´ kr. 100, som skal fremvi-

ses til hver forestilling. Der sælges ikke gæstebilletter til denne sal. 
 

Medlemskabet af HyggeBio skal være fornyet via netbank senest den 18. august  

Bemærk at hvert medlem, uanset at der er flere medlemmer på adressen, skal betale 

tilsendte opkrævning. Hvis du ikke har netbank, kan du betale kontant/mobilepay i 
Ishøj Bio på følgende dag: 
 
 

Torsdag den 25. august kl. 12:00 - 15:00 
 

Vigtigt: Husk indbetalingskortet ved indbetaling denne dag. 
 

Afhentning af medlemskort kan ske på samme dag. 
 

Herefter sker afhentning af medlemskort i forbindelse med de dage, der vises film. 

Husk at komme i god tid, hvis du skal hente medlemskort. 
 

 

På filmdage er der gratis kaffe mellem kl. 10 og ca.16 og wienerbrød mod betaling 

mellem kl. 10 og ca. 16. Brød skal som sædvanlig betales i kassen, som står på bordet 

ved brødet. Husk at betale. Kl. 19 vil der være gratis kaffe på kander, men ingen mu-

lighed for at købe brød 
 

Bemærk også, at der ikke er kaffe i forbindelse med Ekstrafilmen torsdag den 

30.03.23 hvor der derimod vil være hygge efter filmen med Vin etc. 

Der vil i løbet af sæsonen være flere arrangementer - læs mere i programmet og følg 

med på: 

   www.hyggebio.dk/ 
   www.facebook.com/groups/hyggebio/ 
 

Mvh. Bestyrelsen 
 

 

PS. Der kan som sædvanlig købes et dags medlemskab for kr. 30 på filmdage  

undtaget til vores ekstrafilm. 
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                      Arrangementer  
 

Høstfest 
Lørdag den 24. september 2022 
Afgang kl. 11 og hjemkomst ca. kl. 17.30 
 

Endags bustur, hvor vi kører til Bor-
reby gods, som har været brugt i 
danske film - herunder Baronessen 
på Benzintanken. 

Borreby Teater byder velkommen til 

’Det store Morten Korch Show’ - 
med spisning, sang og en svingom. 
Oplev en vaskeægte høstfest tilsat 
et stort skvæt dansk landbonostalgi 
og en pæn portion humor. 
 

Pris kr. 400 og drikkevarer for egen regning.  

Billetter har været solgt i marts/april/maj 2022 
 
 

Jens Jacob Tychsen - Musikalsk foredrag 

Torsdag den 17. november 2022 kl.16 
 

Jens Jacob Tychsen har mange års erfaring på TV, blandt andet Forbrydelsen, 

Borgen, Rejseholdet og den folkekære serie 
Badehotellet som Hr. Weyse. 
I et musikalsk foredrag tager Jens Jacob 
Tychsen dig med på en forrygende tur bag 
kameraet og fortæller dig historien om Bade-
hotellet, der har taget hele Danmark med 
storm.  

Pris kr. 50. Billetter sælges fra torsdag den 

03. november 2022.  
På dagen vil der være mulighed for køb af 

kaffe/øl /vand og vin.  
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Generalforsamling 
 

Der indkaldes til: 
 

Ordinær Generalforsamling  
i salen  

Torsdag den 16.03.23  kl. 13:15 
 

- dækkende regnskabsåret 2022 
 
 

Ekstrafilm - CODA 
 

Torsdag den 30.03.23 kl. 11:00 og 14:30 (ingen kl. 19 forestilling) 
 

USA 20201 - DRAMA 
Varighed: 1 t. 51 min  

Nordisk Film 
 

Ruby forsøger at balancere sin daglige skolegang 

med det hårde arbejde ved siden af, hvor hun 

hjælper sine døve forældre og bror med den øko-

nomisk pressede fiskeriforretning. Selvom hun 

elsker sin familie, og gerne agerer tolk for dem, 

begynder hun at se et andet liv for sig. Det går 

nemlig op for Ruby, at hun ikke bare har passion 

for musik, men decideret et uslebent sangtalent 

parat til at blive foldet ud. Nu må hun vælge imel-

lem at udleve sin drøm eller fortsat bistå det udfor-

drede familieforetagende. ”Coda” er en genindspil-

ning af den franske film ”Familien Belier” og er 

blevet hyldet overalt, hvor den er kommet op.  
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Hvor kragerne vender Torsdag den 15.09.22       11:00, 14:00, 19:00 
1 time 31 min DANMARK 
 

Nomadland Torsdag den 29.09.22       11:00, 14:00, 19:00 
1 time 47 min USA  
 

Tag min hånd Torsdag den 13.10.22       11:00, 14:00, 19:00 
1 timer 47 min DANMARK  
        

West Side Story Torsdag den 03.11.22       11:00, 14:15, 19:00 
2 timer 37 min USA  
 

Hvidstensgruppen II Torsdag den 10.11.22       11:00, 14:00, 19:00 
2 time 10 min Danmark 
 

House of Gucci Torsdag den 24.11.22       11:00, 14:15, 19:00 
2 timer 37 min USA 
 

                                                   Nytår                  
 

Rose Torsdag den 05.01.23       11:00, 14:00, 19:00 
1 time 46 min DANMARK  
 

No time to Die  Torsdag den 19.01.23       11:00, 14:15, 19:00 
2 timer 45 min UK  
 

Pagten  Torsdag den 02.02.23       11:00, 14:00, 19:00 
1 time 55 min DENMARK 
 

The father  Torsdag den 16.02.23       11:00, 14:00, 19:00 
1 time 37 min UK  
 

Marco effekten  Torsdag den 02.03.23       11:00, 14:00, 19:00 
2 timer DANMARK  
 

 

Sidste strejf af kærlighed Torsdag den 16.03.23       11:00, 14:15. 19:00 
1 time 43 min UK 
 

 

Ordinær Generalforsamling i salen Torsdag den 16.03.23   kl. 13:15 

 

Ekstrafilm  
 

Coda Torsdag den 30.03.23       11:00 og 14:30 
1 time 51 min                                           USA 
 

Der vil være adgangskontrol. 

HyggeBio’s  PROGRAM   2022 - 2023 

 

Filmtitel:             Spilledato:              Tidspunkt: 
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Hvor kragerne vender 
 

Torsdag den 15.09.22 kl. 11:00, 14:00 og 19:00 
 

Danmark 2021 - KOMEDIE, DRAMA 
Varighed: 1 t. 31 min  

Nordisk Film 
 

Den unge kvinde Laura har lagt sin fortid på hylden og 

er flyttet til storbyen. Hun har skrevet en bog om sin 
opvækst i provinsen, som ikke var den bedste, efter 
hendes mening. Men da hendes bror skal giftes, må 
Laura tage tilbage til hjemstavnen og se sin fortid i øj-
nene. Men da hun finder ud af, at hendes brors kom-
mende kone, Catrine har taget Lauras plads i familien, 
indser hun, at det var måske ikke det bedste, at hun 
forlod dem dengang. En dansk film, der både leverer 
grin og gråd. Filmen vandt flere priser til årets Robert-

prisuddeling, blandt andet for årets bedste film.  
 

Nomadland 
Torsdag den 29.09.22 kl. 11:00, 14:00 og 19:00 

USA 2021 - DRAMA 
Varighed: 1 t. 47 min. 

Disney 
Maja bor sammen med sin mand og deres teenagesøn i 

et skønt hus, der snart får en flot og dyr tilbygning. Det 
kommer som et chok, da Claes efter en ”tænkepause” i 
Dubai fortæller, at han vil skilles, og at Maja bare lige 
kan logge på Borgerservice med NemID og vælge ru-
brikken ”straks skilsmisse”. Maja er i frit fald, men forsø-
ger stædigt at genvinde styringen over sit liv. Samtidig 
med at hun kaster sig ud i at swipe på Tinder og tylle 
rosé, forelsker hun sig hovedkulds i den 20 år yngre 
studerende, Andreas. En dansk komedie i stil med ”Den 

Eneste Ene” og ”Den Skaldede Frisør”. Mille Dinesen er helt fantastisk i hovedrollen og 
filmen er både sjov og rørende 
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Marco Effekten 
 

Torsdag den 02.03.23 kl. 11:00, 14:00 og 19:00 
 

Danmark 2021 - THILLER, KRIMI 
Varighed: 2 t. 00 min. 

 Nordisk Film 
 

Politimanden Carl Mørch er efter en tragisk hændelse 

blevet hjemsendt, men kæmper sig tilbage på posten 
som chef for afdeling Q. Hans partner Assad får Carl 
med til at afhøre en ung dreng, der er blevet fundet 
med noget papir fra en straffet person. Drengen Marco 
bringer de to politimænd på sporet af svindel og mord 
inden for udenrigsministeriet. Denne femte film i Jussi 
Adler Olsens krimiserie er mere mørk og brutal end de 
tidligere, men har også flere følelser på spil. Ulrich 
Thomsen og Zaki Yussef spiller begge fremragende 
og får intenst modspil af blandt andet Anders Matthe-

sen og Joen Bille. 
 

Sidste strejf af kærlighed 
 

Torsdag den 16.03.23 kl. 11:00, 14:15 og 19:00 
 

UK 2021 - ROMANTIK, DRAMA, KOMEDIE 
Varighed: 1 t. 43 min. 

 Another World 
 

Den ældre Dave møder den midaldrende Fern en dag i 

parken, hvor de begge lufter deres hunde. De kommer i 
snak og beslutter sig for, at mødes igen. Igennem 23 
gåture kommer vi tæt på de to ældre mennesker og 
hvordan sød kærlighed stadig kan opstå i den ældre 
generation. En fin og sød film om venskabet og den 
søde musik mellem to ældre mennesker. En film i stil 
med ”Sidste Chance Harvey”. Man går ud af biografen 

med et smil på læben og et varmt hjerte.  
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Pagten 
   

Torsdag den 02.02.23 kl. 11:00, 14:00 og 19:00 
 

Danmark 2021 - DRAMA 
Varighed: 1 t. 55 min. 

 SF-Film 
 

Filmen 'Pagten' fortæller historien om mødet mellem 

den unge digter Thorkild Bjørnvig og den aldrende 
litterære verdensstjerne Karen Blixen. De to indgår 
en pagt, hvor Blixen vil tage forfatterspiren under sine 
vinger til gengæld for, at han udviser hende ufravige-
lig troskab. Birthe Neumann er formidabel som Karen 
Blixen og hun får flot modspil af det unge stjernefrø 
Simon Bennebjerg. En stærk og smuk film om et for-
budt forhold. Filmen vandt bedste kvindelige og 
mandlige hovedrolle ved årets Robert prisuddeling. 

  

The Father 
 

Torsdag den 16.02.23 kl. 11:00, 14:00 og 19:00 
 

UK 2021 - DRAMA 
Varighed: 1 t. 37 min  

Angel Film 
 

The Father handler om Anthony, der nægter hjælp fra 

sin datter, som han bliver ældre. Mens hans omstæn-
digheder ændrer sig, begynder Anthony at sætte 
spørgsmålstegn ved sine elskede, sit eget sind og end-
da sin egen virkelighed. Anthony Hopkins vandt velfor-
tjent en Oscar for sin præstation som den demente An-
thony. Han får fantastisk medspil af Olivia Colman, som 
blev oscarnomineret og filmen selv blev nomineret til 
bedste film. Man kan ikke undgå at blive rørt over den-

ne stærke og uforglemmelige film.  
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Tag min hånd 
 

Torsdag den 13.10.22 kl. 11:00, 14:00 og 19:00 
 

Danmark 2022, KOMEDIE, 
Varighed: 1 t. 47min. 

Scanbox  

Den 60-årige kvinde Fern har mistet alt i sit liv. Familie, 

venner og hendes sociale stand. Det, hun har tilbage er 
familiens gamle autocamper. Hun beslutter sig for at 
tage på et roadtrip igennem USA, hvor hun møder nye 
spændende bekendtskaber og arbejder hos forskellige 
firmaer, for at tjene til dagen og vejen. En unik film, der 
giver et indblik i det amerikanske samfund, vi ikke ser så 
tit. Filmen vandt 3 Oscars for bedste film, bedste instruk-
tør og bedste kvindelige hovedrolle. Frances Mcdormand 
giver en formidabel præstation og filmens visuelle side er 

helt suveræn. En unik filmoplevelse. 
 

West side Story 

Torsdag den 03.11.22  kl. 11:00, 14:15 og 19:00 
 

USA 2021 -  MUSICAL 

Varighed: 2 t. 37 min . 

Disney  
 

'West Side Story' er baseret på Broadway-musicalen af 

samme navn fra 1957. Som i den originale musical-

opsætning handler denne nye filmversion også om for-

budt kærlighed og farlig rivalisering mellem de to bander 

the Jets og the Sharks. Men de to unge, Tony og Marla 

trodser rivaliseringen og finder sammen i kærlighed, men 

det kan ikke vare ved. Den store instruktør Steven Spiel-

berg har genindspillet den klassiske musical fra 1960. 

En skøn og dragende klassisk musical, man ikke kan 

andet end at elske.  

Bemærk spilletid og start kl. 14.15  



6 

 

Hvidstensgruppen II 
 

Torsdag den 10.11.22 kl. 11:00, 14:00 og 19:00 
 

Danmark 2022 -  DRAMA 
Varighed: 2 t.10 min. 

 Nordisk Film 
 

Filmen starter, hvor forgængeren sluttede. Samme dag. 

Vi følger Tulle Fiil og hendes søster Gerda Fiil, der 
dømmes til rædslerne i et tysk fængsel. Deres far, bror 
og Tulles mand er blevet henrettet. Tulle må efterlade 
sit barn Gulle på to år hos Tulles mor Gudrun. Vi følger 
Tulle og Gerda som krigsfanger ned gennem Tysklands 
krigsrædsler, mens Gudrun kæmper med alt, hvad hun 
har, for at få sine døtre hjem til kroen i Hvidsten. En 
dansk film, der skal ses. Man bliver rørt og skræmt. 
 

 
 

House of Gucci 
 

Torsdag den 24.11.22 kl. 11:00, 14:15 og 19:00 
 

USA 2021 - KRIMI. DRAMA, THILLER 
Varighed: 2 t. 37 min.  

SF-Film 
 

Da Patrizia Reggiani forelsker sig i rigmandssønnen 

Maurizo Gucci, bliver hun en del af en ekstraordinær 
verden, hvor snobberi, overdådighed, berømmelse, 
grådighed og magt er altdominerende faktorer. Maui-
zos far, Rodolfo (Jeremy Irons), byder ikke ligefrem 
Patrizia velkommen i familien, og det er via onklen Aldo 
(Al Pacino) i New York, at de to nyforelskede finder ind 
i familiedynastiet. Men Patrizia har en mørk side, der 
kommer frem i lyset. Lady Gaga er aldeles fremragen-
de i hovedrollen som den sorte enke og hun bakkes op 
af fantastiske mandlige stjerner. Samtidig er filmen et 

flot billede af Guccis succeshistorie. Bemærk spilletid.  
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Rose 
  

Torsdag den 05.01.23 kl. 11:00, 14:00 og 19:00 
 

Danmark 2022 - KOMEDIE, DRAMA, 
Varighed: 1 t. 46 min  

Nordisk Film 
 

’Rose’ foregår i 1997, hvor Inger, søsteren Ellen og 

svogeren Vagn skal med bus til Paris. Ingen ombord 
ved dog, at Inger er skizofren, og det kommer som lidt 
af et chok, da hun annoncerer det. Især den forstokke-
de viceskoleinspektør Skelbæk bliver forarget. Det bli-
ver en underholdende busrejse og tur i Paris, hvor In-
ger viser sig at have en skjult agenda. Undervejs bevi-
ser den sindslidende kvinde også, at man ikke skal 
dømme hende på forhånd. Niels Arden Oplev har lavet 
film som ”Drømmen” og ”To Verdener”. ”Rose” er hans 
mest personlige film til dato og har en stjernerolleliste, 
anført af en fantastisk Sofie Gråbøl. Man griner og græder i selskab med ”Rose”.  

No Time to Die 

Torsdag den 19.01.23 kl. 11:00, 14:15 og 19:00 

UK 2021 - ACTION 
Varighed: 2 t. 45 min 

 SF-Film 
 

Bond er stoppet som aktiv agent, men kommer tilbage i 

ilden, da han kontaktes af sin gamle ven Felix Leiter fra 
CIA. En videnskabsmand er blevet kidnappet, og den 
britiske superagent er snart på missionen. Men Bond 
finder ud af, at der er tale om bedrag, og snart viser en 
mystisk skurk sig, som er i besiddelse af avanceret 
våbenteknologi. Den 25. James Bond er et vaskeægte 
Bond eventyr med alt, hvad det indebærer. Man er su-
per godt underholdt i samtlige minutter, filmen varer. 
Bemærk spilletid og start kl. 14.15. 


