
ALOT T, Sankt Jørgens Gade 18, 6400 Sønderborg 

SSR indbyder i samarbejde 
med Kinorama Sønderborg 
til premiere på denne 
prisvindende storfilm 
som er baseret på 
virkelige hændelser.

Torsdag 3. marts er der 
premiere på en af dette års 
helt store internationale 
filmsucceser, Kongens Store 
Tale med Colin Firth i den 
prisvindende mandlige 
hovedrolle. Filmen var 
nomineret til 7 Golden 
Globe priser bla. bedste 
film, bedste mandlige 
og bedste kvindelige 
hovedrolle. Den spås 
til også at løbe med 
en Oscar eller to. 
Gå derfor ikke glip af 
denne SSR sæsons 
store filmpremiere!

Sønderborg Salgs- og Reklameforening 
indbyder til Danmarkspremiere på

”Kongens store tale” 
som er nomineret til 12 Oscars

KONGENS 
STORE TALE

3794 SSR-generalforsamling marts2011.indd   1 02/02/11   12.46



ALOT T, Sankt Jørgens Gade 18, 6400 Sønderborg 

SSR indbyder i samarbejde 
med Kinorama Sønderborg 
til premiere på denne 
prisvindende storfilm 
som er baseret på 
virkelige hændelser.

Torsdag 3. marts er der 
premiere på en af dette års 
helt store internationale 
filmsucceser, Kongens Store 
Tale med Colin Firth i den 
prisvindende mandlige 
hovedrolle. Filmen var 
nomineret til 7 Golden 
Globe priser bla. bedste 
film, bedste mandlige 
og bedste kvindelige 
hovedrolle. Den spås 
til også at løbe med 
en Oscar eller to. 
Gå derfor ikke glip af 
denne SSR sæsons 
store filmpremiere!

Sønderborg Salgs- og Reklameforening 
indbyder til Danmarkspremiere på

”Kongens store tale” 
som er nomineret til 12 Oscars

KONGENS 
STORE TALE

3794 SSR-generalforsamling marts2011.indd   1 02/02/11   12.46



”Kongens 

Store Tale” er 

nomineret til 

12 Oscars!!

Om Filmen
Det var slet ikke meningen, at han skulle være konge, 
men da Englands Kong George V (Michael Gambon) dør 
og efter den skandaløse afståelse fra tronen af Kong 
Edward VIII (Guy Pearce), bliver den forsagte Bertie 
(Colin Firth) pludselig kronet som konge i 1936. Han er 
nu Kong George VI af England, men det er ikke nemt 
for Bertie at være konge, ikke mindst fordi han altid har 
haft en talefejl. England er på vej i krig med Tyskland, 
og landet har desperat brug for en stærk leder.

Dronningen (Helena Bonham Carter), den handlekraftige 
Elizabeth, arrangerer et hjælpeforløb for sin mand 
sammen med den excentriske taleterapeut Lionel Logue 
(Geoffrey Rush). Med hjælp fra familien, regeringen, 

Winston Churchill (Timothy Spall) og Lionel Logue over-
vinder George VI sit talebesvær, og han formår at holde 
en radiotale, der inspirerer folket og samler nationen 
til kamp. Filmen er baseret på de virkelige, historiske 
begivenheder bag kongens store tale.

Filmen er instrueret af Tom Hooper, der har vundet et 
hav af priser, bla. for ”Elizabeth I” med Hellen Mirren i 

hovedrollen.

Bemærk: SSR har booket 100 pladser i Kinoramas sal 1 til forevis-
ningen af “Kongens Store Tale”. Pladserne vil blive uddelt efter først-til-mølle 
princippet. Af erfaring fra tidligere SSR filmpremierer ved vi, at arrangemen-
tet er et tilløbsstykke. Tøv derfor ikke med at tilmelde dig den spændende 
premiere på “Kongens Store Tale” og nyd en hyggelig aften i selskab med gode 
venner, familien, medarbejdere eller kolleger.

Tilmelding
Hvis du ønsker at deltage, skal du gøre følgende:
Tilmeld det ønskede antal personer til arrangementet 
via www.reklamegal.dk. Prisen per person er kr. 325,- og 
inkluderer filmpremiere med sodavand og popcorn samt 
et lækkert måltid mad inkl. 1 øl/vand/vin

Du skal nu indbetale et beløb svarende til det antal 
personer, du ønsker at tilmelde arrangementet til SSR: 
Broager Sparekasse, reg. nr. 9797 konto nr. 0000405248 
senest mandag den 28. februar kl. 10.00.

Din tilmelding er først gældende, når du har tilmeldt dig 
via SSR’s website samt indbetalt et beløb tilsvarende 

antal deltagere.

Program torsdag 3. marts fra kl. 17.30: 

Kl. 17.30  Vi mødes foran biografen kl. ca. 17.30 for at få 

 udleveret billet, sodavand og popcorn.

Kl. 18.00  Filmen ”Kongens Store Tale” begynder

Kl. 20.30  Filmen slutter og vi begiver os den korte vej til 

 Ib Rehne Cairo, der har lavet en lækker After-Bio-

 Tapas-Menu til os som består af:

 •Bruchetta med tomatsalat 

 •Tigerrejer serveret med sød chilisauce og appelsin

 •Pebergraved oksefilet hertil flager af parmesan 

   og dijoncreme 

 •Minicrossaint med hjemmelavet hønsesalat

 •Fynsk rygeost hertil miniknækbrød

 •Brød og smør, inkl. 1 glas øl, vand eller husets vin. 

Medvirkende: Colin Firth (George 6.) vinder af Golden 
Globe for denne rolle, Helena Bonham Carter (Dronning Elizabeth), 
Geoffrey Rush (Lionel Logue), Guy Pearce (Edward 8), Michael Gam-
bon (George 5.) m.fl. 

3794 SSR-generalforsamling marts2011.indd   2 02/02/11   12.46



”Kongens 

Store Tale” er 

nomineret til 

12 Oscars!!

Om Filmen
Det var slet ikke meningen, at han skulle være konge, 
men da Englands Kong George V (Michael Gambon) dør 
og efter den skandaløse afståelse fra tronen af Kong 
Edward VIII (Guy Pearce), bliver den forsagte Bertie 
(Colin Firth) pludselig kronet som konge i 1936. Han er 
nu Kong George VI af England, men det er ikke nemt 
for Bertie at være konge, ikke mindst fordi han altid har 
haft en talefejl. England er på vej i krig med Tyskland, 
og landet har desperat brug for en stærk leder.

Dronningen (Helena Bonham Carter), den handlekraftige 
Elizabeth, arrangerer et hjælpeforløb for sin mand 
sammen med den excentriske taleterapeut Lionel Logue 
(Geoffrey Rush). Med hjælp fra familien, regeringen, 

Winston Churchill (Timothy Spall) og Lionel Logue over-
vinder George VI sit talebesvær, og han formår at holde 
en radiotale, der inspirerer folket og samler nationen 
til kamp. Filmen er baseret på de virkelige, historiske 
begivenheder bag kongens store tale.

Filmen er instrueret af Tom Hooper, der har vundet et 
hav af priser, bla. for ”Elizabeth I” med Hellen Mirren i 

hovedrollen.

Bemærk: SSR har booket 100 pladser i Kinoramas sal 1 til forevis-
ningen af “Kongens Store Tale”. Pladserne vil blive uddelt efter først-til-mølle 
princippet. Af erfaring fra tidligere SSR filmpremierer ved vi, at arrangemen-
tet er et tilløbsstykke. Tøv derfor ikke med at tilmelde dig den spændende 
premiere på “Kongens Store Tale” og nyd en hyggelig aften i selskab med gode 
venner, familien, medarbejdere eller kolleger.

Tilmelding
Hvis du ønsker at deltage, skal du gøre følgende:
Tilmeld det ønskede antal personer til arrangementet 
via www.reklamegal.dk. Prisen per person er kr. 325,- og 
inkluderer filmpremiere med sodavand og popcorn samt 
et lækkert måltid mad inkl. 1 øl/vand/vin

Du skal nu indbetale et beløb svarende til det antal 
personer, du ønsker at tilmelde arrangementet til SSR: 
Broager Sparekasse, reg. nr. 9797 konto nr. 0000405248 
senest mandag den 28. februar kl. 10.00.

Din tilmelding er først gældende, når du har tilmeldt dig 
via SSR’s website samt indbetalt et beløb tilsvarende 

antal deltagere.

Program torsdag 3. marts fra kl. 17.30: 

Kl. 17.30  Vi mødes foran biografen kl. ca. 17.30 for at få 

 udleveret billet, sodavand og popcorn.

Kl. 18.00  Filmen ”Kongens Store Tale” begynder

Kl. 20.30  Filmen slutter og vi begiver os den korte vej til 

 Ib Rehne Cairo, der har lavet en lækker After-Bio-

 Tapas-Menu til os som består af:

 •Bruchetta med tomatsalat 

 •Tigerrejer serveret med sød chilisauce og appelsin

 •Pebergraved oksefilet hertil flager af parmesan 

   og dijoncreme 

 •Minicrossaint med hjemmelavet hønsesalat

 •Fynsk rygeost hertil miniknækbrød

 •Brød og smør, inkl. 1 glas øl, vand eller husets vin. 

Medvirkende: Colin Firth (George 6.) vinder af Golden 
Globe for denne rolle, Helena Bonham Carter (Dronning Elizabeth), 
Geoffrey Rush (Lionel Logue), Guy Pearce (Edward 8), Michael Gam-
bon (George 5.) m.fl. 

3794 SSR-generalforsamling marts2011.indd   2 02/02/11   12.46


