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Vores urolige klode

Trods vor magt over naturen udgør
jordskælv og tsunamier stadig
voldsomme og uforudsigelige trusler
mod liv, ejendom og infrastruktur. Men jordskælv holder også
Jordens overflade ung, frugtbar og
oven vande og afslører detaljer om
Jordens dybe indre.

1. nov. 1900 GRATIS ADGANG

Fagre nye genetiske
verden

Det molekylære værktøj CRISPR
har vist sig at være nøglen til at
redigere livets kode, genomet. En
revolution i genetisk forskning med
uanede muligheder, hvilket afføder
væsentlige etiske diskussioner.
Tag med på rejse i den fagre nye
genetiske verden.

15 nov. 1900 GRATIS ADGANG

Datalogien i din lomme

I din smartphone i lommen og din
bærbare computer ligger resultaterne
af mange års datalogisk forskning.
Men hvordan forsker man i datalogi?
Hør om teknologiens udvikling og
forskningen i bl.a. data, algoritmer
og brugergrænseflader der gavner os
alle.

www.biomon.dk
facebook/biomon.dk
STOREGADE 55 4780 STEGE 23 23 21 85

EIFFEL

22 nov. 1900 GRATIS ADGANG

PROGRAM NOVEMBER 2022

HOLY SPIDER

Baseret på den sande historieom ‘edderkoppemorderen’ Saeed Hanaeid, der
påberåbte sig at være på en guddommelig mission,
da han i årene 2000 og 2001 dræbte 16 prostituerede
i Irans mest fundamentalistiske by. Filmen følger den
kvindelige journalist Rahimi, der rejser til den hellige
iranske by Mashhad for at efterforske mordene. Både
stærk krimi og en film om landets kvindesyn.
30.–31. okt. kl. 19 Zar Amir-Ebrahimi fik prisen som
bedste skuespiller på film2. nov. kl. 19
festivalen i Cannes 2022.
3. nov. kl. 14.15

FÆDRE & MØDRE

Ægteparret Piv og Ulrik prøver at blive en
del af forældregruppen i deres datters nye skoleklasse.
Magtstrukturer, dominerende personligheder og tung
institutionskultur betyder dog, at det er en sværere
opgave end som så. Paprika Steens fjerde film som
instruktør sætter på humoristisk vis fokus på moderne
forældre. Med en perlerække af danske skuespillere.
3.–9. nov. kl. 19
10. nov. kl. 14.15 & 19
11.–14. nov. kl. 19
(9.–14. med undertekster)

EIFFEL

Efter sit arbejde med Frihedsgudinden,
befinder Gustave Eiffel sig på sin karrieres
højdepunkt. Den franske regering vil have ham til at
designe noget spektakulært til verdensudstillingen i
Paris i 1889, men Eiffel har andre planer. Alt ændrer
sig dog, da han møder Adrienne. Hun er en kvinde
fra hans fortid, og deres genvakte, lidenskab inspirerer ham til at ændre Paris’ skyline.
Martin Bourbolo har
16. nov. kl. 19
17. nov. kl. 14.15 & 19 instrueret Romain Duris
og Emma Mackey.
19.–21. nov. kl. 19

THE LOST KING

Et britisk komedie-drama, som fortæller den
virkelige historie om Philippa Langley, der er kendt
for sit bidrag til opgravningen af Kong Richard III af
England i 2012. Sally Hawkins spiller amatør-historikeren Phillippa og Steve Coogan hendes mand.
Han har også skrevet manuskriptet sammen med
Jeff Pope. Harry Lloyd har rollen som Richard III.
Stephen Frears har instrueret.
23. nov. kl. 19
24. nov. kl. 14.15 & 19
25.–27. nov. kl. 19

VERDEN ER USKARP

I den meget roste dokumentarfilm ‘Verden
er uskarp’ præsenteres fire kvindelige fotografer, der alle er født før 1940. Filmen følger Else
Tholstrup, Nanna Bisp Büchert, Marianne Engberg
og Tove Kurtzweil, der alle er fulde af liv, lidenskab
og skabertrang.
Instruktøren Iben Haahr Andersen vil intruducere
filmen og efterfølgende svare på spørgsmål.
EVENT
27. nov. kl. 15

CALL JANE

Joy bliver gravid i en tid, hvor abort ikke var
en mulighed. Da hun presses til at afslutte sin
graviditet på illegal vis, støder hun på en organisation af kvinder, der står klar til at hjælpe hende.
Phyllis Nagy, som er manuskriptforfatteren bag den
Oscar-nominerede Carol, debuterer som instruktør
med dette historiske drama, som blandt andet har
Elizabeth Bank, Chris Messina og Sigourney
Weaver på rollelisten.
28.–30. nov. kl. 19
1. dec. kl. 14.15

BIOGRAFEN HOLDER LUKKET FREDAG 18. NOVEMBER
BLACK PANTHER 2
WAKANDA FOREVER

Marvel-filmen er en efterfølger til superheltefilmen Black Panther fra 2018, hvor prins T’Challa
overtager magten i det afrikanske land Wakanda
efter sin fars død.
Fra 1. december

JULEMANDENS DATTER 3

DEN MAGISKE TIDSMASKINE

Lucia er blevet teenager. Hun flirter med Valdemar
fra klassen, skændes med sine forældre, og er en
af de store på julemandsskolen. Alt er godt, indtil en
konfus og ulykkelig rektor på et stormøde aflyser
julen. Rektoren er fanget i et traume fra sin tid som
julemand. Lucia sætter sig for at opklare, hvad der
skete tilbage i 1897. En munter julefilm for hele
familien.
Fra 3. december

