
Torsdag den 3. september Emma 

Periodedramaet 'Emma' handler om 
den unge og rige Emma Woodhouse, 
der ser sig selv som byens store Kir-
sten Giftekniv. Som yngste datter af 
byens rigeste mand, Mr. Wood-
house, er Emma byens førende da-
me, og hun mener derfor selv, at hun 
ved, hvad der er godt for alle i kær-
lighedens store lotteri. Emmas lidt 
snobbede og selviske syn på tilværel-
sen hjælper dog ikke altid kærlighe-
den på vej, og hendes gode ven Mr. 
Knightley giver hende et nyt perspek-
tiv, da han udfordrer hendes beslut-
ninger. 

 
 
Sangklubben 
Tiden føles lang, og bekymringerne 
er store, mens deres mænd er udsta-
tionerede. Blandt kvinderne på ba-
sen er den afmålte Kate og den 
sprudlende Lisa, som tager initiativ til 
at lave en fællesaktivitet. Broderi og 
bogklub skydes hurtigt ned, men ide-
en om et sangkor vækker begej-
string. Kate elsker flerstemmig sang i 
et klassisk repertoire, men Lisa vil 
hellere have fuldt skrald på popnum-
re, som alle kan synge med på. Da 
der pludselig opstår et tilbud for ko-
ret, gælder det om at lægge uenighe-
derne bag sig og finde en fælles me-
lodien. 

Torsdag den 1. oktober  

 

 
 
The kindness of strangers 
 
Da Clara flygter med sine to børn uden 
penge på lommen fra sin voldelige æg-
temand, ender hun i New York, hvor 
hun møder den unge sygeplejerske, 
Alice, som tager hende med til den rus-
siske restaurant, "The Winter Palace". 
Her møder Clara restaurantens nye 
ejer, Marc, som med restauranten har 
skabt et frirum for skæve eksistenser, 
der, ligesom Clara, mest af alt har brug 
for en venlig håndsrækning.  

 

 

Den tid på året 

Handlingen foregår hjemme hos Katri-
ne og Mads, der har to børn samt en 
masse ambitioner om at holde en dejlig 
komsammen med deres kære. Også 
selvom dette inkluderer en broget flok 
af familiemedlemmer. Der er søsteren, 
som er præst, har en lettere tåbelig 
akademiker-mand samt et stk. hyper-
barn. Så er der de skilte bedsteforæl-
dre, der sagtens kan fejre jul sammen - 
så længe de må mundhugges og drikke 
sig under bordet. Og sidst er der famili-
ens sorte får, lillesøsteren, som kom-
mer direkte fra afvænning.  Der SKAL 
være plads til alle.  For det er jo 
(heldigvis) kun jul EN gang om året!  

Torsdag den 5. november  

Torsdag den  3. december 



Billetbestilling alle dage  

på tlf. 75 32 00 61  kl. 18.30—19.00 eller 
www.grindsted-kino.dk 

Vesterbrogade 5 - 7200 Grindsted 

 

Det sker i  

Kulturhuset Grindsted  

Filmprogram– seniorbio 

Efterår/vinter 2020 

Seniorbio 

Pris 70 kr. for film, kage + kaffe 

Så er det ved at være biograftid igen, og vi glæder os til at se jer 

og håber, at I må få nogle gode filmoplevelser. 

Filmene vises  den første torsdag i hver måned, således den 3. 

september, den 1. oktober, den 5. november og den 3. december.. 

Vi åbner dørene kl. 14.00.  På grund af Corona vil kaffe og kage 

blive serveret i salen, intet ophold i foyeren. Filmen vises kl. 

15.00 . 

På grund af restriktioner må der max. være 100 personer i salen. 

Vil I sidde sammen, så book billetterne sammen, da der skal være 

et sæde frit mellem bookingerne på hver side. 

Ændringer af filmprogrammet kan forekomme. 

Prisen for film + kage og kaffe er 70 kr. Normalprisen er 90 kr. 

(uden kaffe og kage).  

Betingelsen for at deltage er, at du er medlem af Ældresagen  - og 

medbringer dit medlemskort. 

Du kan både forudbestille 
og betale på  

www.grindsted-kino.dk 

Arrangør:  

Ældresagen 

og Kulturhuset i Grindsted 

Samkørsel Billund:   

Stinne  2219 9543   

Kirsten 4096 2138 


