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I BIG BIO tilbyder vi filmvisninger for skoler og institutioner til 
fordelagtig pris i tidsrummet 9:00 til 16:00 på alle hverdage. 

Vi fornyer løbende vores repertoire med nye titler, der alle har 
relevans for de enkelte fag på de forskellige klassetrin. 

På udvalgte titler, er der udviklet skolemateriale, og vi står klar til at 
fremskaffe dette hvis muligt. 

Som udgangspunkt har vi mulighed for at vise film på vores 
eksisterende repertoire. Det er også muligt at bestille specifikke titler 
hjem, såfremt de er i dansk filmdistribution, dette kræver dog en 
minimumsbetaling (pris oplyses ved forespørgsel) 

Er skolevisningen en speciel lejlighed, kan vi også tilbyde ekstra 
forplejning som eksempelvis sodavand, popcorn eller slikposer som 
tilkøb. 

PRISLISTE:
 
Skolevisninger inden for tidsrummet 9:00 – 16:00 – 65 kr. pr. person 

Skolevisninger inden for tidsrummet 16:00 - 21:00 – 85. kr. pr. person

Der kan forekomme tillæg ved visninger af 3D film 
eller ved forlænget spilletid. 

Ovenstående er ikke gældende i skolernes ferie.

Har du brug for yderlige informationer eller ønsker du tilbud
på specielle visninger så kontakt os endelig. 

Du finder vores kontakt informationer på sidste side.

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG



INSPIRATION TIL FILM I BIG BIO

TITEL: TAG MIN HÅND 
PREMIERE 27. JANUAR

SYNOPSIS:
Alt kører for Maja. Hun bliver snart 
forfremmet til overlæge og bor 
sammen med sin mand, Claes, 
og teenagesønnen, Magnus, i et 
skønt hus, der snart får en flot dyr 
tilbygning. 

Det kommer som et chok, da Claes 
meddeler, at han vil skilles og 
foreslår, at Maja lige logger ind på 
borgerservice.dk og vælger rubrikken 
straksskilsmisse. Tryghedselskende 
Maja er i frit fald og forsøger at 
genvinde styringen over sit liv, 
og kaster sig ud på gyngende 
grund med en skrantende økonomi, en 20 år yngre elsker og en 
teenagesøn i problemer.

TAG MIN HÅND er en lun, varm og tankevækkende romantisk 
komedie om alt det drama, der følger med, når vores forestillinger 
om kærlighed og meningen med livet vendes på hovedet.

TEMAER:
Skilsmisse, dansk film, familie, kærlighed, komedie



TITEL: SPENCER
PREMIERE: PREMIERE 3. FEBRUAR 

SYNOPSIS:
Prinsesse Diana (Kristen Stewart) 
er på vej til endnu en juleferie med 
den royale familie på Sandringham 
Gods. Hun ved, at ægteskabet med 
Charles er ved at falde fra hinanden. 
Han ses ofte med Camilla Parker-
Bowles, og Diana er tvunget til at 
spille den perfekte hustru. Hun er 
fanget i en umulig rolle og ønsker 
kun at beskytte sine sønner, Harry og 
William. 

Alle kender den stramme royale 
julerutine med store middage, 
fasanjagt og ligegyldig snak. Diana 
kender spillet. Men denne jul vil alting blive anderledes. 

‘Spencer’ er fortællingen om, hvad der måske skete i de 
skæbnesvangre dage med en sensationel Kristen Stewart som 
Diana i de definerende dage af hendes ægteskab. Jonny 
Greenwood fra Radiohead står bag soundtracket, og filmen er 
instrueret af Pablo Larraín (Jackie).

TEMAER:
Historie, Britisk kongehus, Prinsesse Diana



TITEL: VILDMÆND
PREMIERE: PREMIERE 3. FEBRUAR

SYNOPSIS:
I VILDMÆND er Martin skredet 
fra det hele. Til Norge. For at bo i 
naturen og jage sin egen føde. Som 
en rigtig vildmand. 

Men da hashsmugleren Musa 
pludseligt dukker op nær hans 
lejr – blødende og forslået efter 
et biluheld – bliver Martins 
selvrealiseringsprojekt vendt på 
hovedet. 

Snart er det umage makkerpar på 
flugt gennem de barske fjelde med 
norsk politi, Musas rivaler og Martins 
intetanende hustru lige i hælene.

TEMAER:
Livets mange valg og udfordringer, midtvejskrise, dansk film, komedie



TITEL: DØDEN PÅ NILEN
PREMIERE: 10. FEBRUAR

SYNOPSIS:
I DØDEN PÅ NILEN tager den 
belgiske mesterdetektiv Hercule Poirot 
på et egyptisk eventyr ombord et 
glamourøst dampskib. 

Turen tager hurtigt en uhyggelig 
drejning da en idyllisk bryllupsrejse 
ødelægges af en række voldelige 
dødsfald. Den uhyggelige, 
morderiske historie udspiller sig i 
et episk landskab fyldt med farer 
og chokerende twists, indtil den 
endelige, chokerende afsløring.

Baseret på Agatha Cristie-
romanen fra 1937, fortæller DØDEN PÅ NILEN historien om de 
dødbringende konsekvenser kærlighed kan have. Hercule Poirot 
portrætteres af Kenneth Branagh, der også instruerer.

TEMAER:
Stjernespækket film, mord mysterie, klassiker



TITEL: ROSE
PREMIERE: 24. FEBRUAR

SYNOPSIS:
ROSE er en stærk og hjertevarm 
fortælling om familie, kærlighed og 
om, at intet er, som man tror ved første 
øjekast. 

Året er 1997. Inger, hendes søster 
Ellen og svoger Vagn er på bustur 
mod Paris. Bussen har knap nået 
motorvejen før Inger delagtiggør 
resten af selskabet i sin sindslidelse – 
og turen til byernes by bliver en uge 
de aldrig vil glemme. 

For Inger har en skjult dagsorden for 
turen, og ved ankomsten indleder hun 
jagten på en tabt kærlighed. ROSE er Niels Arden Oplevs hidtil 
mest personlige film og er baseret på virkelige hændelser.

TEMAER:
Sindslidelse, dansk film, personlig historie 



TITEL: HVIDSTENGRUPPEN 2 – DE EFTERLADTE
PREMIERE: 10. MARTS 

SYNOPSIS:
Den danske film ’Hvidstengruppen 
II: De efterladte’ er opfølgeren til 
publikumssuccesen Hvidstengruppen 
fra 2012. 

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. 

Regner Grasten har tidligere produceret film som Krummerne, Anja 
& Viktor og senest Team Albert.

TEMAER:
Dansk film, dansk historie, modstandsgruppe, 2. verdenskrig 



TITEL: LICORICE PIZZA
PREMIERE: 17. MARTS

SYNOPSIS:
Filmen ”Licorice Pizza” er instruktøren 
Paul Thomas Andersons nyeste 
projekt efter senest at have lavet 
”Den skjulte tråd”. Komediedramaet 
foregår i Los Angeles i 1970erne, 
hvor en high school-studerende og 
succesfuld barneskuespiller forelsker 
sig hovedkulds i en pige.

I en af filmens hovedroller ses Cooper 
Hoffman, der er søn af Philip Seymour 
Hoffman, som har arbejdet sammen 
med Paul Thomas Anderson på flere 
film heriblandt ”The Master”. 

Derudover byder rollelisten på store navne som Bradley Cooper, 
Alana Haim, Sean Penn og Tom Waits.

TEMAER:
Coming of age historie, Paul Thomas Anderson film, ungdom i 
70’erne



TITEL: OPGØRET – DE FORBANDEDE ÅR 2
PREMIERE: 21. APRIL

SYNOPSIS:
DE FORBANDEDE ÅR 2 er en stærk 
dramatisk opfølger til De Forbandede 
År. Filmen følger familien Skov fra 
foråret 1943 til sommeren 1945, hvor 
Danmark atter bliver frit.

Familien Skov er splittet. Aksel, der 
tilsluttede sig Modstandsbevægelsen, 
er gået under jorden og fra at være 
en idealistisk amatør, udvikler han sig 
til at blive en hårdkogt partisan. 

Karl kæmper for sit livsværk på 
sværere og sværere betingelser, og 
da samlingsregeringen kollapser, er 
han pludselig uden politisk opbakning og må tage alle forbehold for 
at sikre en fremtid for familien - også på den anden side af krigen. 

Det sætter forholdet til Eva under pres. Hun har hele tiden har haft 
svært ved sin mands samarbejde med besættelsesmagten.

Den stigende modstand mod besættelsen og tyskernes øgede 
brutalitet får fatale følger for familien…

TEMAER:
Dansk film, dansk historie, modstandsgruppe, 2. verdenskrig 



KONTAKTINFORMATION 

BIG BIO HERLEV
Herlev Hovedgade 31
2730 Herlev
(kort afstand fra Herlev St.)
Mail: info.herlev@bigbio.dk

BIG BIO NORDHAVN
Hamborg Plads 6
2150 Nordhavn
(kort afstand fra Nordhavn Metro st.)
Mail: info.nordhavn@bigbio.dk

BIG BIO HOLSTEBRO
Enghaven 17
7500 Holstebro
Mail: info.holstebro@bigbio.dk

Ønsker du informationer, råd eller vejledning, så kontakt os 
endelig. Vi sidder klar til at hjælpe dig.  

www.bigbio.dk


