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BIOGRAFERNE
I HELSINGØR

CINEMA CENTER 
RØNNEBÆR ALLE 110 

(bag McDonald’s på Kongevejen) 
Billetbestilling tlf. 49 26 67 15 

eller www.cinemacenter.dk
Biografen åbner 1 time 

før 1. forestilling

GRATIS PARKERING

Endvidere viser vi også, JOJO RABBIT
Sidste uge med KNIVES OUT - VAR DET MORD
STAR WARS - THE RISE OF SKYWALKER
Og det nye drama JUST MERCY. Til familier;
F FOR FÅR2 og FROST 2 med dansk tale
For spilletider, se www.cinemacenter.dk
PREMIERE Torsdag d. 23.1. Hver dag kl. 16.00
Lørdag og Søndag også kl. 13.30
Originalversion; Hver dag kl. 18.00

Hver dag kl. 18.30 og 21.00

1917 Nomineret til 11 Oscars bl.a. Bedste film
Hver dag kl. 18.15 og 20.30 Nu kun kort tid!

Hver dag kl. 15.00 og 18.00
Storfilm med Bodil Jørgen og Jesper Christensen

VERDENSKLASSEOPERA
Vi viser Puccinis dejlige opera

LA BOHEME
Live fra The Royal Opera House/London

Søndag d. 2.2. kl. 15.00
Billetsalget er startet
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Brogade 3, 3, 4600 Køge * www.skanrejser.dk
Forbehold for fejl i tekst/priser. Der pålægges et ekspeditionsgebyr på kr 39,- pr. billet.

Tlf. 33 13 23 50
AN

Forbehold for fejl i tekst/priser. Der pålægges et ekspeditionsgebyr på kr 39,- pr. billet.

ANANAN REJSE

Stettin
4-5 dage

inkl. bus og 
4-stjernet hotel med 

GRATIS aftensmad

Berlin
4-5 dage

inkl. bus og 
3-stjernet hotel

med halvpension

André Rieu koncert 3. juni
5 dage inkl. bus & 3***
hotel med halvpension, 

udfl ugter & koncert

Prag
fra 3398,-

André Rieu koncerter i juli
4 dage inkl. bus & 4****
hotel med halvpension, 

udfl ugter & koncert

Maastricht 
fra 3798,-

Byen alle rejser til nu !
4 dage inkl. bus & fi nt 

4**** hotel med 
morgenmad

Hamburg
fra 1898,-

Fantastisk og hyggelig
 5 dage inkl. bus & 3***
hotel med halvpension 

samt udfl ugter

Prag 
fra 2398,-

Storslået og Historisk by 
5 dage inkl. bus & 3***
hotel med morgenmad

Dresden 
fra 1998,-

Goslar ligger i Harzen
4 dage inkl. bus & 4****
hotel med halvpension 

samt udfl ugter

Goslar 
fra 2498,-

Overnatning på ud/hjem-
turen 7 dage inkl. bus & 

3***hotel med halvpension 
samt udfl ugter

Krakow
fra 3998,-

Masser af dansk historie
4 dage inkl. bus & 
3*** hotel midt i 

centrum med morgenmad

Celle
fra 1998,-

Overnatning på ud/hjem-
turen 8 dage inkl. bus & 

4****hotel med halvpen-
sion samt udfl ugter

Gardasøen 
fra 4798,-

Blomster-tur til Holland
5 dage inkl. bus & 4****
hotel med halvpension 

samt udfl ugter

Holland
fra 2998,-

Solskinsøen - luksustur
4 dage inkl. bus & 4****
hotel med halvpension 

samt udfl ugter

Bornholm
fra 3298,-

Masser af dansk historie
3 dage inkl. bus & 4****
hotel med halvpension 

samt udfl ugter

Sort Sol 
fra 2398,-

Hyggelig 1-dagstur  til 
Tyskland. Du får ca. 3-4 
timer i Lübeck samt 1,5 
time i Bordershoppen.

Lübeck
fra 199,-

Nordens største varehus
Bestil allerede nu turen 

til dette kæmpemæssige 
varehus i Sverige

Gekås Ullared 
Fra 49,-

Fra kr. 1198,-

Fra kr. 1298,-

Rungsted Kirke  
Bolbrovej 15, 2960 Rungsted Kyst - www.rungstedkirke.dk

Nytårskoncert i Rungsted kirke 
Trio ”Dall’opera” 
søndag 26. januar kl. 16.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nytårskoncerten med Trio ”Dall’opera” er 
en farverig palette af opera og operetter med 
arier fra blandt andet  ”Figaros Bryllup” af 
W.A. Mozart og ”Flagermusen” fyldt med 
festlige champagnebobler af Johann Strauss. 
De medvirkende i Trio ”Dall’opera” er  
sopran Liselotte Dan Schumacker,  
Bayerische Staatsoper, bariton Hans  
Lawaetz, Det Kgl. Operakor, samt pianist og 
organist Knud Rasmussen, Virum Kirke.  

Koncerten er gratis.  
Dørene åbnes kl. 15.30.

KONCERT My Beautiful Gallery
på Rungsted Station byder 25.
januar kl. 19 på intimkoncert
med jazz-vokalen Claudia
Campagnol. 

Claudia Campagnol er født i
1987 i Budapest, og begge
hendes forældre er professio-
nelle musikere. Hun sang, før
hun kunne gå, og begyndte at
spille klaver, da hun var fire år
gammel. Familien flyttede til
Sverige, og i en alder af 12 år

'gæsteoptrådte' hun som san-
ger ved forældrenes koncerter
på spillesteder over hele lan-
det.

Claudia Campagnol bevæ-
ger sig ubesværet rundt i det
musikalske grænseland mel-
lem forskellige genrer - dog al-
tid med jazz som det magiske
pejlemærke og den røde tråd.

Nomineret til to priser
Hun er pladeaktuel med udgi-

velsen 'I'm Strong' og var to
gange nomineret til Danish
Music Awards Jazz 2019.

Albummet indeholder ni af
hendes egne kompositioner
plus et kærligt take på Charlie
Chaplins smukke klassiker
'Smile', der er en personlig hyl-
dest til hendes mor.

Billetter til koncerten kan
købes via My Beautiful Galle-
rys hjemmeside.

jesl

Lørdag 25. januar strør Claudia Campagnol musikalsk stjernestøv ud over My Beautiful Gallery på Rungsted Station.
Pressefoto

Claudia Campagnol på
My Beautiful Gallery


