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FÅ EN GOD OPLEVELSE SAMMEN MED DINE MEDARBEJDERE, 
KUNDER ELLER SAMARBEJDSPARTNERE

I BIG BIO tilbyder vi de bedste rammer for en god filmoplevelse.
Vores biografer har det bedste udstyr inden for lyd, billede 

og komfort.

I har mulighed for at booke jeres helt egen sal til eksempelvis 
en forpremiere, en konference eller noget helt tredje.

Som udgangspunkt har vi mulighed for at vise film på vores 
eksisterende repertoire. Det er også muligt at bestille specfikke titler 

hjem, såfremt de er i dansk filmdistribution. 

Er visningen en speciel lejlighed, kan vi også tilbyde forplejning 
som f.eks. sodavand, popcorn, øl eller vin mm.

Inviter derfor dine medarbejdere, kunder eller samarbejdspartnere 
i biografen og se de nyeste film – før alle andre. 

Pris oplyses ved forespørgsel.

Har du brug for yderligere informationer eller ønsker du tilbud på 
lukkede visninger til netop din virksomhed, kontakt os endelig på 

business@bigbio.dk (Herlev & Nordhavn) 
rikke@bigbio.dk (Holstebro) 

Du finder også vores kontaktinfo på sidste side.  

På de næste sider kan du se vores brede udvalg af film.

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG



INSPIRATION TIL FILM I BIG BIO

TITEL: THE BATMAN
PREMIERE 3. MARTS 

SYNOPSIS:
Efter at have patruljeret gaderne i 
to år som Batman, og skabt frygt 
for de kriminelle, er Bruce Wayne 
nået dybt ind i Gothams skyggefulde 
underverden. Med kun få betroede 
allierede – Alfred Pennyworth 
og Løjnant James Gordon – 
blandt byens korrupte netværk af 
embedsmænd og højt profilerede 
personer, har den sortklædte 
selvtægtsmand etableret sig selv som 
den eneste legemliggørelse af hævn 
blandt sine medborgere.

Da en seriemorder går efter 
eliten i Gotham med en række sadistiske mord, dukker nogle 
kryptiske ledetråde op og sender verdens bedste detektiv på en 
efterforskning i underverdenen, hvor han vil møde karakterer som 
Selina Kyle/Catwoman, Oswald Cobblepot/Pingvinen, Carmine 
Falcone og Edward Nashton/The Riddler. Da bevismaterialerne 
kommer tættere og tættere på, og omfanget af gerningsmandens 
planer bliver klart, må Batman skabe nye alliancer, afsløre den 
skyldige og skabe retfærdighed i et Gotham, der længe har været 
plaget af magtmisbrug og korruption.



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.



TITEL: KRUMMERNE - DET ER SVÆRT AT VÆRE 11 ÅR
PREMIERE: 17. MARTS 

SYNOPSIS:
Skærmen fylder meget i hverdagen 
hos familien Krumborg. Mor synes, at 
familien skal komme hinanden ved. 
Krumme foreslår skærmfri uge, så 
han slipper for at blive drillet henne i 
skolen for sin gamle skodmobil. 

Men hvad skal man så lave? Sammen 
med Vicevært Svendsen finder familien 
en gammel papkasse med blandt 
andet Kim-bøger, en togbane, en 
politiuniform til børn og et detektivsæt. 
Krumme sluger Kim-bøgerne råt og 
starter et detektivbureau med sin ven 
Tom. 

Da mestertyvene Tina og Jeff dukker op med den stjålne diamant 
fra Nationalmuseet, beslutter Krumme sig for at opklare det store 
diamanttyveri. Men det går ikke så let som i Kim-bøgerne, for det 
er nemlig svært at være 11 år, når man også vil vinde Yrsas hjerte.



TITEL: FANTASTISKE SKABNINGER: DUMBLEDORES HEMMELIGHEDER
PREMIERE: 7. APRIL

SYNOPSIS:
Professor Albus Dumbledore har fået 
færten af, at den magtfulde, mørkets 
troldmand, Gellert Grindelwald, 
forsøger at tage magten over 
troldmandsverdenen. 

Da han ikke kan stoppe ham alene, 
giver han den magiske zoolog, Newt 
Scamander, ansvaret for et frygtløst 
hold af troldmænd, hekse og en 
modig muggler-bager, som skal på 
en farlig mission, hvor de skal stå 
ansigt til ansigt med både gamle 
og nye skabninger og stå sammen 
imod Grindelwalds hastigt voksende 
gruppe af tilhængere. 

Men når der er så meget på spil, hvor længe kan Dumbledore så 
blive ved med at holde sig på sidelinjen?



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…



TITEL: DOWNTON ABBEY 2
PREMIERE: 19. MAJ 

SYNOPSIS:
Endelig er det historiske drama om 
familien Crawley og deres trofaste 
tjenerstab tilbage i biografen.

Den første film fulgte et kongeligt 
besøg af kongen og dronning af 
England hos familie Crawley og 
tjenestefolkene på Downton Abbey, 
og blev behørigt afsluttet med et bal 
som kun passer sig for den kongelige 
familie. Endnu er der intet nyt om 
handlingen til Downton Abbey 2, 
udover at manuskriptet er skrevet af 
skaberen til tv-serien og spillefilmen 
Downton Abbey - Lord Julian Fellowes, 
hvilket kun lover godt.

Filmen er instrueret af den BAFTA og Emmy nominerede instruktør 
Simon Curtis (My Week with Marilyn).



TITEL: TOP GUN: MAVERICK
PREMIERE: 26. MAJ

SYNOPSIS:
Efter over 30 års tjeneste som en af 
Flådens bedste piloter befinder Pete 
”Maverick” Mitchell sig præcis, hvor 
han hører til: Han presser sig til sin 
yderste grænse som vovemodig 
testpilot og undgår med held de 
forfremmelser, der ville betyde, at han 
skulle blive på jorden. 

Da han pludselig ender som instruktør 
for en gruppe unge Top Gun piloter, 
står han ansigt til ansigt med løjtnant 
Bradley Bradshaw med øgenavnet 
”Rooster”. Han er søn af Mavericks 
gamle ven radarsporingss-officer 
løjtnant Nick Bradshaw, bedre kendt som ”Goose”.

Stillet over for en usikker fremtid og konfronteret med fortidens 
spøgelser bliver Maverick tvunget til at se sin egen dybeste frygt i 
øjnene, hvilket kulminerer i en mission, som kræver det ultimative 
offer af dem, der bliver udvalgt til at udføre den.



DU KAN OGSÅ SE FREM TIL

TITEL: JURASSIC WORLD - DOMINION
PREMIERE: 9. JUNI

TITEL: ALLE FOR FIRE
PREMIERE: 11. AUGUST



FIRMA-GAVEBILLETTER 

Glæd dine medarbejdere og forretningspartnere med en fantastisk 
oplevelse hos BIG BIO.  

Vi tilbyder gavebilletter i en fysisk udgave og i den digital udgave, 
der let kan distribueres pr. mail til dine modtagere.  

Vi har naturligvis også mulighed for at tilbyde skræddersyede 
løsninger til netop dit behov. 

Bestil dine gavebilletter eller kontakt os for specifikt tilbud på
business@bigbio.dk (Herlev & Nordhavn) 

rikke@bigbio.dk (Holstebro) 

PRISER

GAVEBILLET: 90 KR. VED KØB AF MIN. 50 STK. 

GAVEBILLET: 85 KR. VED KØB AF MIN. 500 STK. 

GUFBILLET: 45 KR. (0,5 L SODAVAND OG 2,5 L POPCORN) 



”
”

”

TESTIMONIALS
Det var en fornøjelse at benytte BIG BIOs lokaler i forbindelse 
med vores firmaarrangement. Vi blev modtaget af et smilende 

og serviceorienteret personale og biografen er en fin ramme for 
et arrangement med gode muligheder for præsentationer og 

drøftelser.” 
- Jonas Groes, EY Consulting

Personaleforeningen her på Arla Foods amba, HOCO – havde en 
fremragende aften til forpremieren på den nyeste James Bond. 

Det er altid en rigtig god fornøjelse, og alle har rost 
arrangementet. Det var ikke første arrangement – og HELT sikkert 
heller ikke den sidste. Allerede nu – bliver jeg spurgt om hvornår 
og hvilken film vi skal ind og se næste gang. Yderst professionel 

service ydet af jeres utroligt søde medarbejdere – stor ros herfra. ”
- Heidi Okkerstrøm, Arla Foods amba, Hoco

Tusind tak for et super flot arrangement i forbindelse med 
præmieren på den nye James Bond film! Vi havde lejet en sal med 
plads til 123 deltagere, og der var bare styr på alle detaljerne fra 
start til slut! Bobler og chokolade ved alle pladserne, drikkevarer 
og popcorn ved indgangen til salen og så vores firmanavn på 

skærmen! Kombineret med de fede stole, den flotte skærm og den 
fantastiske lyd var det bare en super god oplevelse 

for os og vores gæster!” 
- Robert Thiesen, Formue & Investeringspleje



KONTAKTINFORMATION 

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

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

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

www.bigbio.dk


