
Velkommen til alle skolebørn og førskolebørn i Viborg Kommune

Førskolebørn 3-5 årige (kl. 10.30)

Søndag 6. november 2016
peter pedal på eVentyr i junglen - 81 min
Peter Pedal bliver bedt om at deltage i en vigtig rummission. Desværre piller den evigt 
nysgerrige abe ved alle rumrakettens knapper, og han må nødlande i Afrikas jungle.

Søndag 4. december 2016
peddersen og Findus 3, nissemasKinen - 74 min
Peddersen er kommet til at love Findus, at julenissen vil komme på besøg juleaften. Som 
alle andre voksne tror Peddersen imidlertid ikke på julenissen, så han beslutter at bygge 
en ”nissemaskine” for at opfylde kattens ønske.

Søndag 9. oktober 2016
F For Får - 85 min
Familiefilmen ‘F for får’ handler om Frode Får, der beslutter sig for at tage en fridag. 
Sammen med de andre får snyder han bondemanden til at sove videre, så de kan nyde 
livet lidt, men ved et uheld havner bonden i storbyen med hukommelsestab. 

gruppe 

d

tilmelding - Kun Ved Forsalg: 
ONLINE tilmelding via hjemmesiden: 
viborgboernefilmklub.dk.

Gruppe A, B og C er Kun for skolebørn, så yngre 
børn må desværre vente til de bliver gamle nok,  
eller de kan deltage i vores førskolegruppe (D).

pris pr. medlemsKab:
a+b+c:   Kr.  125,- (5 film)          
D:     Kr.  75,- (3 film)

Der er 8 forskellige former for medlemskab:
Gruppe A: Barn Gruppe C: Barn
Gruppe A: Voksen Gruppe C: Voksen

Gruppe B: Barn Gruppe D: Barn
Gruppe B: Voksen Gruppe D: Voksen

... og HusK mor og far: Hent hellere 
dit barn for tidligt end for sent!

..DVIBORG
BØRNE- OG UNGDOMSFILMKLUB

2016/2017

Til jer forældre: “Like” os på Facebook  
og få nyheder om klubben.

udleVering aF medlemsKort  
- to muligHeder:

1.  Afhentes på Viborg børnebibliotek, 
 Vesterbrogade 15, lørdag 24. september,  
 kl. 10 - 13. Vi hygger med film og popcorn. 
 Man kan iKKe købe medlemskort denne dag.  
 eller
2.  Medlemskort udleveres ved første filmvisning. 

Hvis forældre eller bedsteforældre skal med børn-
ene i biografen, skal de også have et medlemskort, 
voksne må dog gerne dele et medlemskort mellem 
sig.  

Børnenes kort er personligt og kan derfor iKKe 
overdrages til en anden. Skal medbringes til hver 
filmvisning.

Først til mølle! 
Begrænset antal medlemskort.
sidste frist for tilmelding 7. sept. kl. 12.00 DANSKE

BØRNE- OG
UNGDOMSFILMKLUBBER

st. sct. mikkelsgade 2, 8800 Viborg
tlf 86 62 79 97

tortillaflats-viborg.dk
A la Carte & mad ud af huset

tak til vores sponsorer:

VIBORG BALLON A/S
www.viborg-ballon.dk

Frøken
Ost

OST • TAPAS • SPECIALITETER

Koldingvej 73 • 8800 Viborg
Tlf. 50 72 61 14

Toldboden 1. 3 sal B, 8800 Viborg
Tlf.: 2845 9900 • jueloptik.dk

nyHed:
I år tilbyder vi tre film til førskolebørnene.  
Førskolebørn SKAL have en voksen med,  
- dette må gerne være en “dele-voksen”.

gruppe a Har to spilletider:
Bemærk denne gruppe har to spilletider, så  
HUSK at aftale med kammeraterne, hvilken  
gruppe I tilmelder jer i.

HVor:  
Fotorama, Tingvej 4, 8800 Viborg. 

sliKsalg:
Kom i god tid, hvis du vil købe slik i biografen  
inden forestillingen. Køen kan være lang.

Vigtigt:   
Der vil være voksne til stede ved alle forestil- 
linger og en kort indledning, før filmen begynder. 
Sammenholdt med dette viser vi nogle gange  
film med en højere aldersanbefaling, men vi  
vurderer, at filmene godt kan ses med den  
gruppeopdeling, vi har valgt.

generalForsamling: 
Vi holder generalforsamling den 04.04.2017

KontaKt:  
Alle henvendelser til filmklubben skal ske  
via vores hjemmeside (se under “kontakt”) 
viborgboernefilmklub.dk 

tryk af medlemskort: Born Grafisk tryk



0. - 2. klasse (OBs - kl. 9.30 + 10.00) 3. - 4. klasse (kl. 10.00)

Lørdag 4. februar 2017, kl. 9.30 + 10.00 
sandtrolden - 89 min
Første Verdenskrig er lige brudt ud, da de fem søskende Cyril, Robert, Anthea, Jane og Lamb 
bliver sendt på landet for at bo hos deres mærkelige onkel Albert og tante Martha. De fem unger 
keder sig vildt, indtil de møder sandtrolden, et underligt grønt væsen, der kan opfylde ønsker. 
Pludselig er livet på landet alt andet end kedeligt. 

Lørdag 4. marts 2017, kl. 9.30 + 10.00 
den gode dinosaur - 100 min
I en alternativ fortid, hvor Jordens dinosaurer ikke blev udryddet af et gigantisk meteor-
nedslag, lever de store øgler side om side med menneskene. Apatosaurusungen Arlo bliver 
forældreløs, da han mister sin familie i en flodbølge. I forsøget på at finde hjem møder Arlo 
menneskeungen Tot. Venskabet med den vilde, primitive dreng er med til at modne den frygt-
somme dinosaurus.

Lørdag 28. januar 2017, kl. 10.00
den lille prins - 108 min
I en meget voksen verden bor en lille pige med sin mor og forbereder sig på at blive en 
god voksen. Deres nabo, Piloten, inviterer pigen indenfor i et helt særligt univers, hvor alt 
kan ske - det sted, hvor Den Lille Prins lever. Nu begynder en magisk og betydningsfuld 
rejse, hvor den lille pige omfavner sin barndom og erfarer at, kun med hjertet kan man se 
rigtigt. Det væsentlige er usynligt for øjet.

Lørdag 5. november 2016, kl. 9.30 + 10.00
mission: red julemanden - 84 min
Den håbløse nisse Bernard drømmer om at blive opfinder. Men han er til grin blandt alle de 
andre nisser, fordi hans opfindelser altid mislykkes. En dag bliver Julemanden kidnappet, og 
Bernard får nu den perfekte mulighed for at vise sit værd. Han må redde Julemanden fra den 
onde Neville Baddington og hans onde mor Vera, der er fast besluttet på at afsløre Juleman-
dens store hemmelighed.

Lørdag 29. oktober 2016, kl. 10.00
æsKetroldene - 96 min
Den forældreløse dreng Æg er vokset op hos de rare æsketrolde, som bor i hulerne under 
Ostebroby og kun kommer op i gaderne for at samle affald sammen. Men troldene trues 
af den onde Snapholm, som indfanger de små væsener og spreder væmmelige historier 
om dem for at indynde sig blandt byens spidsborgere. Nu er det op til Æg og hans ven-
inde Winnie at redde æsketroldene. 

Lørdag 7. januar 2017, kl. 9.30 + 10.00
asterix: byplanlæggeren - 86 min
Vi skriver år 50 f.Kr., og der er stadig én lille landsby i det nordlige Gallien, som endnu ikke er 
underlagt den romerske overmagt. Kejser Cæsar beslutter at jævne landsbyen og de omkring-
liggende skove med jorden for at opføre et luksusboligkompleks, ‘Palæet for Guder’. Det vil den 
gæve gallerkriger Asterix og hans ven, Obelix, naturligvis ikke finde sig i.

Lørdag 26. november 2016, kl. 10.00
emma og julemanden - 88 min
Den fantasifulde 11-årige Emma føler sig overset af sin travle familie. Emma fordyber 
sig i eventyrbøger om elver og andre fantasivæsener, så hun bliver ikke overrasket, da 
selveste Julemanden, Nicolas, og hans kone, Julie, dukker op i stuen. Deres nyfødte barn 
er blevet taget af den bitre Elverdronning, som har forbudt kærlighed i Elverriget. Emma 
rejser dertil med Nicolas og Julie for at rette op på sagerne. 

Lørdag 8. oktober 2016, kl. 9.30 + 10.00
Villads Fra Valby - 78 min
6 årige Villads nyder den sidste uge af sommerferien, inden han skal i skole. Han har en vel-
udviklet fantasi og er rigtig god til at lege. Men sommetider må de voksne skride ind, fordi de 
føler, at legen går for voldsomt til. Selv mener Villads, at det er de voksne, som bør lære at 
opføre sig mere som børn. Så kunne de måske bedre påskønne hans mange kreative ideer.

Lørdag 25. februar 2017, kl. 10.00
iqbal og den Hemmelige opsKriFt - 90 min
Den kvikke, 13-årige dreng Iqbal kommer til at sprænge hele skolebygningen i luften, da 
han improviserer i fysiklokalet. To banditter, Æselmand og Svinet, er ude efter opskriften 
på det potente sprængstof. Men Iqbal husker ikke, hvilke ingredienser han blandede. 
Forbryderne bortfører Iqbals lillebror, Dindua, for at lægge pres på Iqbal og hans venner. 
De har dog undervurderet Iqbals snarrådighed. 

Lørdag 25. marts 2017, kl. 10.00
zootropolis - 108 min
I storbyen Zootropolis bor alle slags dyr side om side, fra savannens største soldyrkere til 
tundraens mindste frossenpinde. Den optimistiske kanin Judy Hopps er ny betjent i byens 
politistyrke, og hun har sit hyr med at blive respekteret af sine langt større og mere  
barske kolleger. For at vise sit værd kaster hun sig over en stor sag sammen med den 
glatte svindlerræv Nick Wilde. 

5. klasse og opefter (OBs - kl. 9.30)

Lørdag 28. januar 2017, kl. 9.30
diVergent - 140 min
I fremtidens Chicago er alle mennesker inddelt i fem fraktioner efter deres primære 
karaktertræk. Men da teenagepigen Beatrice som 16-årig skal vælge side, passer hun 
ikke ind i nogen kategori. Hun er en af de sjældne ‘afvigere’. Beatrice vælger at skjule sig 
i krigergruppen Dauntless, hvor hun får færten af et komplot, som vil udslette alle, der 
ligesom hende falder uden for samfundets snævre rammer.

Lørdag 29. oktober 2016, kl. 9.30
paranorman - 93 min
13-årige Norman bliver mobbet, fordi han hævder at kunne se døde mennesker overalt i 
sin hjemby, Blithe Hollow. Heldigvis for Norman kan han også snakke med genfærdene, 
der viser sig at være ganske flinke. Fra sin skøre onkel hører Norman om en gammel 
forbandelse, der hviler over familien. Og da byen pludselig overrendes af genopstandne 
døde, er Norman indbyggernes eneste håb om redning! 

Lørdag 26. november 2016, kl. 9.30
antboy 3 - 85 min
Teenageren Pelle Nøhrmann har fået nok af sit hemmelige liv som superhelten Antboy 
og starter på efterskole sammen med sin kæreste, Ida. Samtidig bliver Antboys gamle 
ærkefjende, superskurken Loppen, udskrevet. Han får job i firmaet Exofarm, der ledes af 
den onde Alicia Dufort. Da også en rivaliserende, ultrasej superhelt melder sin ankomst, 
må Antboy tage en sidste tørn som forbryderbekæmper.

Lørdag 25. februar 2017, kl. 9.30
tHe idol - 100 min
Den arabiske film ‘Idol’ er historien om den populære palæstinensiske sanger, Moham-
mad Assaf. Drengen Mohammed drømmer om en storartet fremtid. Sammen med sin 
søster vil han danne et band, så verden kan opleve hans stemme. Men det er ikke nogen 
nem opgave, når man er barn og kommer fra fattige kår i det besatte Gaza. Modgangen 
til trods er Mohammed fast besluttet på at forfølge sin drøm, og mange år senere udser 
han sig sangkonkurrencen Arab Idol som muligheden for at opfylde de store ambitioner.

Lørdag 25. marts 2017, kl. 9.30
jurassic world - 124 min
22 år efter ‘Jurassic Park’ er John Hammonds vision om en forlystelsespark med levende 
dinosaurer blevet til virkelighed på tropeøen Isla Nublar. Som en særlig attraktion har 
parkens genforskere fremelsket en helt ny dinosaurart, den dødbringende Indominus Rex. 
Men som så ofte før, når videnskabsmænd leger Gud, går det galt, da det blodtørstige 
bæst slipper løs og skaber vild panik i parken.
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