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Hvad er der i 
biffen?
Hvis vejret er dårligt, så findes der næsten 
ikke noget bedre, end at sætte sig godt til 
rette i biografstolen med sodavand og 
popcorn.

Vi bringer en liste over film, som vises i de 
to lokale biografer; Grand bio og Mørkøv 
Kino.

Marco Macaco – 2D

Aben Mani er politibetjent på stranden på 
en eksotisk abeø. Her ånder alt fred og idyl, 
lige indtil charmøren Carlo ankommer. 

Mani er brandt varm på Lulu, men hun 
elsker - lige som alle andre - Carlo. Så nu 
går den jaloux Mani i gang med at 
undersøge Carlo nærmere og opdager, at 
han ikke har helt reele hensigter. 

Med dansk tale.  

Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år

Filmen kan ses i Grand bio hele ugen. 

Klokkeblomst og vingernes Hemmelighed - 3D

Sommer- og vinterfeer kan ikke uden videre krydse over til hinandens verdener uden at risikere 
deres vinger. Men da Klokkeblomst en dag ikke længere kan styre sin nysgerrighed, sniger hun sig 
over grænsen til vinter - og så sker der de utroligste ting for hende. 

Med dansk tale 

Tilladt for alle 
Filmen kan ses hele ugen i Grand bio.
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Far til fire – til søs

Far til fire er tilbage i denne film, hvor de forbereder Søs og Peters bryllup. Huset står på den anden 
ende og midt i det hele må familien en tur til Fyn for at hjælpe Peters plejefar, Skibber med hans 
skoleskib Valborg, der er i forfald. Kun ved at vinde førstepræmien i det årlige kapsejlads kan skibet 
reddes.

Tilladt for alle

Filmen kan ses hele ugen i Grand bio og i Mørkøv Kino.

Asterix og Briterne  - 3D

De to gæve gallere, Asterix og Obelix, rejser over den engelske kanal for at hjælpe fætter FixFax 
med at bekæmpe rommerne i denne fra tegneserierne så klassiske historie.

Filmen er med 
dansk tale.

Der er 
forpremiere på 
filmen lørdag 
og søndag og 
herefter kan 
den ses hver 
da fra onsdag i 
Grand bio.

Talenttyven

Den danske komedie Talenttyven handler om Mark (Casper Crump) og Laura (Mille Lehfeldt), der 
er kærester. Mark er sanger i et falleret boyband og Laura er ved at være træt af at spille anden 
violin i forholdet. 

Men en dag får Laura målt sit talent hos opfinderen Aslan (Nicolas Bro), og det viser sig, at hun er 
mere talentfuld end kæresten Mark. Han vælger derfor at stjæle Lauras talent ved hjælp af Aslans 
maskine og så går det ellers derfra mod stjernerne og problemerne.

Filmen er tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år.
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Palle Pirat Duo: Den magiske ridder 

Et morsomt, musikalsk og eventyrligt sørøvershow 
om Kaptajn Klap og Lisbet Syngesild, der er på en 
farlig mission. De skal finde skattekisten med det 
gyldne sværd, som er blevet efterladt i en skov af en 
flok uduelige pirater. 

Men et er at finde skattekisten. Noget andet er at få 
den åbnet, for skattekisten bliver bevogtet af en 
mystisk ridder med en kampklar kanon. 

Vil missionen lykkes? Eller vil de to pirater dø af 
skræk, før de får åbnet kisten? 

Dato: Mandag d. 15. oktober kl. 11.00 
Sted: Holbæk Vandrerhjem, Ahlgade 1B, 4300 
Holbæk 
Se mere på www.sidesporet.dk 

Rumlerim for børn 

Anders Bøgelund, Jan Irhøj og Jesper Falkensteen 
spiller originalkomponerede sange om bl.a. trafik, 
gys, leg og trolde. 

Dato: Onsdag d. 17. oktober kl. 11.00 
Sted: Holbæk Vandrerhjem, Ahlgade 1B, 4300 Holbæk 
Se mere på www.sidesporet.dk 

Teater Babujska 

Dukketeater for de mindste. 

Hr. Severinsen samler på dukker og Babusjka er ikke blot den fineste og smukkeste, den er 
simpelthen den største, måske den største optrækkelige dukke i hele verden. Hun skal trækkes op en 
gang om dagen for ikke at ruste, og det sørger Hr. Severinsen for.  En hel forestilling går i gang inde 
under Babusjkas skørt. 

Alder 1½ - 8 år.(familie) 

Dato: Torsdag d. 18. oktober kl. 11.00 
Sted: Holbæk Vandrerhjem, Ahlgade 1B, 4300 Holbæk 
Se mere på www.sidesporet.dk 
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Sort Dukketeater 

Det er en sørgelig dag for Anna i dag. Torden, hendes hund, er død. 

Anna vil vide, hvad der sker når man dør. Bedstefar tror nok, at sjælen flyver op i himlen. Men han 
er ikke helt sikker. Så Anna beslutter sig for at finde ud af, hvor Tordens sjæl er taget hen. 
 
Dato: Fredag d. 19. oktober kl. 11.00 
Sted: Holbæk Teater, Vimmelskaftet 27, 4300 Holbæk 
Se mere på www.sidesporet.dk

Børneyoga på Holbæk Bibliotek
Lørdag d. 13. oktober er der børneyoga for de allermindste på 1,5 - 3 år.

Der er lagt op til børneyoga, familieakrobatik og kamplege, når idrætspsykolog Lise Steffensen 
underviser i tigertræning i den store sal på Holbæk Bibliotek kl. 10-11.

Gratis billet kan hentes på biblioteket.

Byg med Lego 

Mandag og tirsdag i efterårsferien får Tølløse og 
Holbæk Børnebibliotek besøg af legoambassadør 
Svend Erik Saksun, som har masser af legoklodser 
med lige klar til, at der kan bygges masser af huse. 

Man har fire timer til at knokle løs med 
legobyggeriet og så kan man endda være så heldig at 
vinde en præmie for det allerflotteste hus. 

På Tølløse Bibliotek kan der bygges løs om 
mandagen d. 15. oktober fra kl. 10-14 og på Holbæk 

Bibliotek står legoklodserne klar fra kl. 12-16. 

Der kan hentes en gratis billet til 
arrangementet på biblioteket.
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Teater: Asterions Hus

Fredag d. 19. oktober viser teatergruppen Asterions Hus teaterstykket om Medusa.

Det er en drabelig gyser for de 3-8 årige om den væmmelige slangehovedede Medusa, om mægtige 
guder, om det forfærdelige havuhyre, den fantastiske helt og den skønne, lænkede prinsesse. 

Stykket starter kl. 11.00 og billetter á 20 kr. kan købes på biblioteket.

Bionik-udstilling på Børnebiblioteket

I hele efterårsferien er der Bionik-udstilling i Børnebiblioteket i Holbæk. 

Bionik handler om, hvordan naturen inspirerer os, når vi bygger huse osv. Hvorfor tænker man 
f.eks. på sneglehuse, når man ser en rund trappe? Eller hvordan hænger tegl på taget sammen med 
grankogler? 

Find svarene i Børnebibliotekets udstilling om bionik og deltag i quizen og vind flotte præmier.

Udstillingen er lavet i samarbejde med Naturvejleder Laila Maria Gdowski, Kultur og Fritid.

Fodbold: Lokalopgør mellem Nordvest 
FC og Svebølle B&I
Søndag den 21. oktober er er lagt op til et brag af et 
lokalopgør, når det lokale 2. divisions hold Nordvest FC 
tager imod Svebølle B&I på Holbæk Stadion.

Kampen starter kl. 13.00 og der er gratis adgang for alle 
børn og unge under 18 år fra Holbæk Kommune. 
Medbring Sundhedskort.

Efterårsferie i Andelslandsbyen Nyvang

Der er masser af aktiviteter i Andelslandsbyen Nyvang i 
efterårsferien. 

Her kan man f.eks. køre en tur med hestevogn, lege student i flot 
udsmykket studenterbil, se når der slagtes kyllinger, lave most af 
egne æbler, få kys hos bageren, se den magiske zonestation, kaste 
i "Det muntre køkken", få en gave i Brugsen og meget mere.

Der er åbent i Andelslandsbyen Nyvang på Oldvejen hver dag i efterårsferien fra kl. 10 - 16. 
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