
 

Nyhedsbrev – november 2022 

November 2022 

Kære medlemmer 
 

West Side Story 
Midt i visning af filmen, torsdag den 3. nov.  kl. 14 opstod der en teknisk fejl på 

fremviseren, som medførte, at medlemmerne ikke kunne se slutningen. 
Samtidig medførte det også, at filmen ikke kunne vises kl. 19. 
 

Vi har valgt at vise filmen torsdag den 1. dec. kl. 18.30. Den vises for alle 

som ikke fik set hele filmen, men husk at den varer 2 timer 37 min. Der vil blive 
en pause ca. kl. 20.30 således at de medlemmer som ikke fik set afslutningen 
ved visningen kl. 14 kan møde op ved pausen og dermed se afslutningen.  
 

 
 

Julefrokost  
Mandag den 5. december 

Billetter sælges igen torsdag den 10. november, men kan også købes via vores 

hjemmeside. 
 
https://hyggebio.dk/memberportal/enrollment 
 
 

Jens Jacob Tychsen 
Torsdag den 17. november 

Billetter sælges igen torsdag den 10. november, men kan også købes via vores 

hjemmeside. 
 
https://hyggebio.dk/memberportal/enrollment 
 
 

Nye medlemmer 
Der er åbent for nye medlemmer i HyggeBio og medlemskab kan ske direkte fra vores hjemmeside. 
Prisen er kr. 180 for en sæson (1. sept. – 31.aug). Prisen for en ½ sæson (1. feb. – 31. aug.) er kr. 90. 
Som medlem bliver du automatisk medlem af Danske Seniorer samt du vil automatisk få en 
opkrævning for næste sæson medio juli. Læs mere på vores hjemmeside hvor du også kan hente vores 
program. 
 

https://hyggebio.dk/memberportal/enrollment
https://hyggebio.dk/memberportal/enrollment


 

 
Tilbud 
 

SÆRTILBUD 
FOR MEDLEMMER AF HYGGEBIO 

KØB BILLET TIL 89 KR. 
TIL 

DISSE TEATERFORESTILLINGER 
I KULTURIUM MUSIKTEATER 

 

Billetterne kan købes i Kulturium eller på nettet via 

linken -  
 
https://kulturium.dk/kalender/januar 
 

Du skal så vælge den forestilling du se og efter at have 

valgt plads skal du vælge at betale HyggeBio pris. MEN 
husk, at medbringe dit medlemskort på dagen, da det 
skal fremvises ved indgangen.  
 
 

Husk at kikke i programmet eller på vores 

hjemmeside efter hvornår der er arrangementer 
og hvornår billetter sælges fra.  
 
 

Med film og hygge hilsen 

Michael Brostrøm 

 

Tlf:  2992 5375  -  Email: film@hyggebio.dk 

 

https://kulturium.dk/kalender/januar
mailto:film@hyggebio.dk

