
Bøf, Bog og Bif i Glumsø  
 

Torsdag den 27. september fra kl. 17.45-ca. 22.00 inviteres der til en spændende kulturel 

aften, hvor vi starter med spisning i Café Rejseladen for derefter at høre om bogen, Hustruen, 

før vi ser filmen ”The Wife” i Glumsø Bio. Filmen har Danmarks Premiere i Glumsø Bio. 

 

Vi mødes til efterårets første ”Bøf, Bog og Bif”, som er et samarbejde mellem Café Rejseladen, 

Glumsø Bio og Glumsø Bibliotek. Denne gang skal vi se premierefilmen, The Wife med Glenn 

Close og Jonathan Pryce i hovedrollerne.    

 

Om bogen Hustruen  

Hustruen (2003) er skrevet af Meg Wolitzer. Vi følger ægteparret Joan og Joe Castleman på 

vej til Helsinki i Finland, hvor Joe skal modtage en fornem international litteraturpris for sit 
mangeårige forfatterskab. I flyvemaskinen genkalder den 64-årige Joan sit liv og sit ægteskab.  

Fik hun det liv, hun troede, hun ønskede? Hvorfor valgte hun, som hun gjorde? Spørgsmålene 

hober sig op. I løbet af flyveturen fra USA til Helsinki får vi et ikke særligt flatterende billede af 

det ægteskabelige samliv. Med sarkasme og ironi genkalder Joan scene efter scene Joes 

adfærd som elsker, mand, far og ambitiøs forfatter i familien, blandt vennerne, blandt 

kollegerne og i mediebilledet. Ægteskabet har bevæget sig fra at være et fælles projekt til at 

blive mandens individuelle projekt på grund af hans karriere. Selv om det er et aldrende 
ægtepar, det handler om, er der sikkert også mange yngre, som kan genkende mønstrene.  

Du kan låne bogen på Glumsø Bibliotek.   

Aftenens program: 

 

Fra kl. 17.45-19.00 – Café Rejseladen  

Menu: Indbagt mørbrad med små kartofler og salat  

Ekstra: is (kan købes for 25 kr.) 

Fra kl. 19.15-19.30 – Glumsø Bio 

Oplæg om bogen bag filmen, Hustruen, ved Glumsø Bibliotek 

Fra kl. 19.30-ca. 22.00 - Glumsø Bio 

Vi ser filmen, The Wife 

Efter filmen er der tid til diskussion.  

Pris for spisning: 80 kr., ekskl. drikkevarer og dessert 

Pris for biograf: 70 kr.   

Tilmelding på: www.naesbib.dk  

 

Der betales for mad, drikke og biografbillet på selve dagen hos henholdsvis Café Rejseladen og 

Glumsø Bio. Ovenstående priser er baseret på tilmelding før arrangementet. Tilmelding på sms 

eller mail skal vises ved betaling.  

 

Vil du høre mere om arrangementet, er du velkommen til at henvende dig til: 

Glumsø Bibliotek: 55 88 40 30 

 

Billedtekst: Glenn Close spiller hovedrollen i The Wife. 

 

Kontaktoplysninger: 

Vibeke Sølling, bibliotekar, Glumsø Bibliotek på telefon: 55 88 41 23 eller e-mail: 

visje@naestved.dk  

http://www.naesbib.dk/
mailto:visje@naestved.dk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 


