
Førskolebørn 3-5 årige (kl. 10.30)

Søndag 5. november 2017
Den lille grå traktor Fergie - 1 t 18 min
Drengen Gustav er på sommerferie med sin familie på landet, hvor han møder de  
sjove landmænd på nabogården; Gokke, Grynet og Gammelfar. Men det allerbedste nye 
bekendtskab er en traktor, som har en magisk funktion, der gør den levende.

Søndag 3. december 2017
Dyrene i hakkebakkeskoven - 1 t 15 min
Den musikalske Klatremus og den forsigtige Morten Skovmus bor sammen med alle 
deres venner i skoven. Den snu Mikkel Ræv er på færde, og han er kendt for at spise de 
små dyr. Derfor vil Morten Skovmus indføre regler for, hvordan de kan leve sammen uden 
at spise hinanden.

Søndag 8. oktober 2017
hokus pokus alFons åberg - 1 t 13 min
Alfons Åberg vil så gerne have en hund. Men hans far vil ikke give ham en, selv om  
Alfons har rundet de syv år og er begyndt i skole. Men så møder han en rigtig troldmand 
- måske man kan trylle sig til en hund? 

gruppe 

D

Afventer
nyt mat.

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.  145,- (5 film)          
D:     Kr.  90,- (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

2017/2018

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

uDlevering aF meDlemskort  
- to muligheDer:
1.  Afhentes lørdag 16. eller 23. september 
 mellem kl. 10 - 13 på 
 Viborg Børnebibliotek, Vesterbrogade 15. 
 Vi hygger med film og popcorn. 
 Man kan ikke købe medlemskort denne dag.  
 eller
2.  Medlemskort udleveres ved første filmvisning. 
 (Undgå kø i biografen - tag på biblioteket).

Forældre, bedsteforældre m.fl., som vil med børn-
ene i biografen, skal købe medlemskort. Voksne  
må gerne dele et medlemskort mellem sig, mens 
børnenes kort er personligt og derfor ikke kan 
overdrages til en anden. Kortet skal medbringes til 
hver filmvisning.

FørSt til mølle! 
Begrænset antal medlemskort.
Sidste frist for tilmelding 7. september kl. 12.00 DANSKE

BØRNE- OG
UNGDOMSFILMKLUBBER

Velkommen til skolebørn og førskolebørn i Viborg Kommune

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

gruppe D:
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.

hvor:  
Fotorama, Tingvej 4, 8800 Viborg. 

popcorn- og sliksalg:
Kom i god tid! Køen kan være lang. 
Bland-selv-slik: Der skal være en voksen til at 
hjælpe med at blande slik, specielt til de små. Af 
erfaring ved vi det kan være svært for nogle at 
bedømme mængden af slik og rådighedsbeløb.

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 10.04.2018

kontakt:  
Alle henvendelser til filmklubben skal ske  
via vores hjemmeside (se under “kontakt”) 
viborgboernefilmklub.dk tryk af medlemskort: Born Grafisk tryk



0. - 2. klasse (Sal 5: kl. 9.30 + Sal 1: kl. 10.00) 3. - 4. klasse (Sal 1: kl. 10.00)

Lørdag 3. februar 2018, kl. 9.30 + 10.00 
syng - 1 t 48 min
Koalabjørnen Buster, der ejer et engang verdensberømt teater, er desværre ved at gå fallit.  
For at genvinde teatrets gamle stolthed får koalaen den gode idé at afholde en storslået  
konkurrence, hvor alle dyr kan deltage og vinde en stor sum penge. Han siger bare ikke til  
nogen, at præmien slet ikke eksisterer. 

Lørdag 3. marts 2018, kl. 9.30 + 10.00 
Far til Fire på toppen - 1 t 28 min
Alle er bange for noget. Også familiens overhoved. Han lider nemlig forfærdeligt af højdeskræk. 
For at han ikke skal takke nej til et nyt arbejde på 27. etage, beslutter familien sig for at tage 
til Norge og få ham kureret. Men snart viser det sig, at højdeskrækken ikke er det eneste, som 
de kæmper imod.

Lørdag 27. januar 2018, kl. 10.00
månens vogter - 1 t 26 min
Faunen Mune bliver ved et tilfælde udpeget til at være nattebeskytter - til stor bitterhed 
for Leeyon, som ellers havde udset sig titlen. Med en ny, uerfaren beskytter ser under-
verdenens hersker, Necros, sit snit til at skabe kaos og mørke på planeten ved at stjæle 
solen i ledtog med Leeyon, der bliver lovet biplaneten som belønning.

Lørdag 4. november 2017, kl. 9.30 + 10.00
Familien jul - i nissernes lanD - 1 t 28 min
Pixy dukker op hjemme hos Hugo allerede den 1. december, men han er kun kommet for at 
hente den hue, han glemte sidste år. Den gemmer nemlig på en hemmelighed – en magisk 
kugle. Ved et uheld kommer Hugo til at ødelægge den, hvilket betyder, at Pixy mister sin magi 
og begynder at blive hurtigt gammel. For at redde ham må Hugo rejse til et magisk land fyldt 
med forhindringer.

Lørdag 28. oktober 2017, kl. 10.00
peter og Dragen - 1 t 43 min
En forhutlet dreng bliver fundet i skoven. Åbenbart har han boet der i adskillige år, efter 
hans forældre døde i en ulykke. En skovfoged, der har fundet drengen, opdager, at der 
er en helt særlig grund til hans mirakuløse overlevelse. En stor, grøn og pelset drage har 
nemlig passet på ham. 

Lørdag 6. januar 2018, kl. 9.30 + 10.00
Der var engang en Dreng - som Fik en 
lillesøster meD vinger  - 1 t 32 min
Kalle bor i et dejligt villakvarter med sine forældre. En dag får Kalle en lillesøster, og hun er 
ikke som andre småbørn. Lille har nemlig to hudlapper på ryggen, som både forældre og læger 
er meget forhippede på at få fjernet. Men Kalle ved, at lapperne i virkeligheden er vinger. Det 
er der ingen, som tror på, men Kalle er fast besluttet på at redde Lille fra operationen.

Lørdag 25. november 2017, kl. 10.00
showtime veD juletiD - 1 t 43 min
To lokale skoler konkurrerer om at lave den mest overvældende udgave af det traditions-
bundne krybbespil - og dermed vinde prisen og æren som Årets Bedste Show. Alt bliver 
sat ind for at udkonkurrere ærkefjenden, og de unge børneskuespillere putter liv og sjæl 
i arbejdet. Men da en talentspejder fra Hollywood gør sin entré, er det pludselig ikke sjov 
og ballade mere - men derimod løftet om en karriere i filmindustrien, der kalder.

Lørdag 7. oktober 2017, kl. 9.30 + 10.00
kæleDyrenes hemmelige liv - 1 t 27 min
Hunden Max lever et godt og lykkeligt liv med sin ejer på Manhattan i New York. En dag bliver 
hans verden vendt rundt, da ejeren kommer hjem med en stor, sjusket køter af en hund ved 
navn Duke. Pludselig er den lille terrier ikke længere favoritten, og samtidig er der en anden 
trussel udefra, han også skal forholde sig til.

Lørdag 24. februar 2018, kl. 10.00
iqbal og superchippen - 1 t 30 min
Vennerne er tilbage, og denne gang står slaget om nabolaget på Nørrebro. Skurkene 
Æselmand og Svinet har en skummel plan om at jævne Blågårdsgade med jorden for 
at få fingrene i den olie, de har opdaget under gaden. Men vennerne har fundet en chip 
med magiske egenskaber, som de håber, de kan sælge til banditterne for at vinde gaden 
tilbage.

Lørdag 24. marts 2018, kl. 10.00
på toppen aF verDen - 1 t 21 min
Pigen Sacha er en del af den russiske overklasse i 1882, og hendes bedstefar Olukine 
er ikke vendt tilbage fra en ekspedition til Nordpolen. En dag beslutter pigen, at flygte 
hjemmefra pga. forældrenes planer om et arrangeret ægteskab. Hun sætter kursen mod 
nord for at finde Olukine og hans skib, og det bliver i sandhed et utroligt eventyr.

5. klasse og opefter (Sal 2: kl. 9.30)

Lørdag 27. januar 2018, kl. 9.30
De Fortabte sjæles ø - 1 t 40 min
Lulu på 14 keder sig bravt i det lille havneleje Broby. Hun fordriver tiden med dagdrøm-
meri og en stærk interesse for det overnaturlige og okkulte. En viden Lulu får stærkt 
brug for, da hendes lillebror bliver besat af en ånd, og hun sammen med drengen Oliver 
og opfinderen Richard indleder kampen mod mørkets kræfter.

Lørdag 28. oktober 2017, kl. 9.30
Fantastiske skabninger... og hvor  
De FinDes - 2 t 13 min
Noget mystisk truer med at afsløre hele troldmandsverdenen. Da Newt Scamander er 
ved at afslutte sin verdensomspændende tur, hvor han har undersøgt og reddet magiske 
væsener, kommer muggleren Jacob Kowalski ved en fejl til at slippe nogle af dem fri.  
Missionen om at finde skabningerne sætter dem på kollisionskurs med mørke kræfter.

Lørdag 25. november 2017, kl. 9.30
the nightmare beFore christmas - 1 t 16 min
Jack Skellington, Halloweens Græskarkonge, keder sig efter at have udført de samme 
gamle tricks år efter år. Han længes efter noget anderledes – noget mere – og finder det, 
da han nærmest falder over det magiske Christmas Town! Men hans drøm om at blive 
den nye julemand mislykkes, og det er nu op til kludedukken Sally, der forguder Jack, at 
få alting til at passe sammen igen.

Lørdag 24. februar 2018, kl. 9.30
operation arktis - 1 t 27 min
Julia er sammen med sin mor og tvilingerne Sindre og Ida flyttet til en lille by. I et des-
perat forsøg på at se deres far, som arbejder i det sydlige Norge, hopper børnene i hem-
melighed ombord på en helikopter med kurs den vej. Desværre ændrer helikopteren kurs 
undervejs, og pludselig befinder de sig alene på en øde ø. Nu skal de tre børn kæmpe 
for deres liv på naturens præmisser og klare sig gennem både snestorme og mødet med 
sultne isbjørne.

Lørdag 24. marts 2018, kl. 9.30
insurgent - 1 t 59 min
I ruinerne af det, der engang var Chicago, er Tris og Four på flugt. Som “Divergents” 
udgør de en drabelig fare mod verdensordenen og dens enevældige diktator, Jeanine.  
Hun vil gøre alt for at udrydde de resterende Divergents. Men Tris har en idé. Hvis det 
lykkes hende at finde allierede blandt underverdenens udskud, er det slut med at flygte. 
Og så kan den ultimative kamp om verdens fremtid begynde!

gruppe 

a
gruppe 
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gruppe 

c


