Gruppe

D

Førskolebørn 3-5 årige (kl. 10.30)
Lørdag 7. oktober 2018, kl. 10.30

SYV SMÅ KORTFILM

Tilmelding - kun ved forsalg:
ONLINE tilmelding via hjemmesiden:

viborgboernefilmklub.dk.

Lørdag 4. november 2018, kl. 10.30

Gruppe A, B og C er KUN for skolebørn,
mens gruppe D er for førskolebørn (3-5 årige).

kom nu, alfons åberg Alfons er en morsom lille filur. Det er morgen, og
Alfons skal i børnehave. Der er bare det, at Alfons har super meget, han skal nå at lave
inden. - 41 min

pris pr. medlemskab:
A+b+c+D: 		kr. 145,- (5 film)

Lørdag 2. december 2018, kl. 10.30
mor muh og krage holder juleaften

Mor Muh er en ganske
usædvanlig ko, som gerne vil prøve en masse, normale køer ikke gør. Sammen finder
Mor Muh og Krage på flere sjove narrestreger. - 50 min

Lørdag 6. januar 2019, kl. 10.30
emil og ida fra lønneberg

I Sverige bor drengen Emil på gården
Katholt med sin familie. Emil hjælper gerne til, når de voksne arbejder, men det går
næsten altid galt. Da Emil begår sin skarnsstreg nummer 325, bliver hans far ekstra gal i
skralden, så Emil må søge tilflugt i brændeskuret længere end sædvanligt. - 1 t 2 min

Lørdag 3. februar 2019, kl. 10.30
cirkeline, coco og det vilde næsehorn Den lille pige, der
bor i en tændstikæske, får en hjerteveninde med prinsessenykker, mens Ingolf også får
en ny ven, der er træt af at være et lille dyr. Sammen tager de alle på en rejse, der lærer
dem nye ting om det at være stor og lille. - 1 t 5 min

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

UDLEVERING AF MEDLEMSKORT
- to muligheder:
1. Tag på biblioteket, og tag gerne med til
hinanden, blot I husker ordre-ID.
Afhentes lørdag 15. september
mellem kl. 10 - 14 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).

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

Forældre, bedsteforældre m.fl., som vil med børnene 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.

Gruppe D:

Førskolebørn SKAL have et voksent medlem
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.

VIBORG
..

D

Vi skal se “Som hund og kat”, “Storvask - sæbebobler”, “Det lille lam”, “Mægtige maskiner - sorteringsmaskine”, “Min oldefars historier Bjørnen”, “Tiger” og “Næsehornsdans”. - 36 min

Velkommen til skolebørn og førskolebørn i Viborg Kommune

BØRNE- OG UNGDOMSFILMKLUB
2018/2019

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 forestillinger 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:

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag
09.04.2019. Dagorden ifølge filmklubbens
vedtægter.

kontakt:

Kontakt os via hjemmesiden viborgboernefilmklub.dk (se under “kontakt”) eller via en besked
i vores facebook gruppe (søg efter “Viborg Børnefilmklub”).

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

Først til mølle!

Begrænset antal medlemskort.
Sidste frist for tilmelding 6. september kl. 12.00

Gruppe

A

Tak til
vores
sponsorer:

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

Gruppe

B

3. - 4. klasse (Sal 1: kl. 10.00)

Gruppe

C

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

Lørdag 6. oktober 2018, kl. 9.30 + 10.00

Lørdag 27. oktober 2018, kl. 10.00

Lørdag 27. oktober 2018, kl. 9.30

VITELLO Vitello bor med sin mor i et rækkehus, og på en måde er det okay at være
ham, for han får masser af spaghetti med smør og riveost, og han har sine irriterende
venner Max og Hasse. Men på en måde er det ikke helt okay, for Vitello har nemlig ikke
nogen far. Eller det har han selvfølgelig, han kender ham bare ikke. - 1 t 12 min

den lille vampyr 13-årige Rudolf er vampyr, og han og hans familie er på
flugt fra to vampyrjægere. En dag, da Rudolf er på flugt og er blevet væk fra sin familie,
møder han Anton, en dreng som er fascineret af gamle slotte, kirkegårde og vampyrer.
Anton hjælper Rudolf i kampen mod de onde vampyrjægere. - 1 t 22 min

kidnappet 11-årige Simon, der er adoptivbarn, rejser med sin danske mor til
Kenya, hvor han er født. Simon ville hellere være blevet i Danmark og spille fodbold.
Allerede på rejsens første dag går det galt. Simon forsvinder, og hans mor beslutter at gå
til medierne og udlove en dusør til den, der finder ham. - 1 t 35 min

Lørdag 3. november 2018, kl. 9.30 + 10.00

Lørdag 24. november 2018, kl. 10.00

Lørdag 24. november 2018, kl. 9.30

guldhornene De tre søskende Sofie, Jonas og Emma er flyttet til København,
hvor deres far Asbjørn har fået nyt job på Nationalmuseet. Pludselig dukker guderne
Loke, Thor, Ydun og Heimdal op for at forhindre, at de ægte Guldhorn falder i de forkerte
hænder, og derved truer menneskeheden med at uddø. - 1 t 22 min

kidnapning Den 8-årige Bertram og hans familie bliver hvirvlet ind i et kidnapningsforsøg af en millionærsøn på grund af familiens småkriminelle Onkel Georg. Men
selvfølgelig går det ikke helt, som kidnapperne havde håbet på. - 1 t 21 min

wonder Auggie Pullman er født med et deformt ansigt. Drengen er blevet hjemmeundervist, men skal nu begynde på den lokale privatskole i 5. klasse. Et skridt, der
hverken er nemt for Auggie eller hans forældre. Når man ser så anderledes ud, er det
nemlig svært at passe ind. - 1 t 53 min

Lørdag 5. januar 2019, kl. 9.30 + 10.00

Lørdag 26. januar 2019, kl. 10.00

Lørdag 26. januar 2019, kl. 9.30

hodja fra pjort Landsbydrengen Hodja drømmer om at komme ud og se
verden. Han låner et flyvende tæppe af den gamle tæppevæver El Faza og suser af sted
til storbyen med sin bedste ven, geden Raya. Her møder de Smaragd, en kry gadepige,
der arbejder som tyv for Rotten. - 1 t 21 min

ballerina Félicie flygter fra et børnehjem og tager ud på en rejse med sin bedste ven Victor, der vil være verdensberømt opfinder. Vejen til at blive ballerina er ikke let,
og Félicie må stjæle sin største rivals identitet for at komme ind på balletskolen. Men ren
talent er ikke nok til at blive valgt som danserinde ved Operaen. - 1 t 29 min

jumanji: welcome to the jungle Da fire teenagere finder et gammelt videospil og starter det, bliver de suget ind i Jumanjis jungle. De forvandles til hver
deres spilkarakter, der er alt andet end, hvad de er i det virkelige liv. For at komme hjem
igen, må de gennemføre det komplicerede spil. Det handler om overlevelse. - 1 t 59 min

Lørdag 2. februar 2019, kl. 9.30 + 10.00

Lørdag 23. februar 2019, kl. 10.00

Lørdag 23. februar 2019, kl. 9.30

nanny mcphee Hr. Brown er blevet enkemand, og kan ikke kontrollere sine
uregerlige børn. Men så ankommer Nanny McPhee. Det er tidligere lykkedes børnene at
knække 17 barnepiger, men da Nanny McPhee overtager styringen, får deres dårlige opførsel på magisk vis temmelig forbløffende konsekvenser. - 1 t 37 min

landet af glas Jas er alene hjemme, mens hans far, som er lastbilchauffør,
er på endnu en tur. En dag finder Jas pigen Neia og en gammel dame Alva, der gemmer
sig i laden, hvor han bor. Det viser sig, at de er elvere, og at de tydeligvis er på flugt fra
nogen. Jas samler alt sit mod og beslutter sig for at hjælpe dem. - 1 t 29 min

jurassic world 2: fallen kingdom Tre år efter, at vi forlod
Isla Nublar, lever dinosaurerne i bedste velgående på øen, men Owen og Clarie må igangsætte en større redningsaktion, da et vulkanudbrud truer med at udrydde alle dinosaurer
på øen. En større forbryderisk sammensværgelse ser ud til at ligge bag. - 2 t 8 min

Lørdag 2. marts 2019, kl. 9.30 + 10.00

Lørdag 30. marts 2019, kl. 10.00

Lørdag 30. marts 2019, kl. 9.30

nabospionen Den 10-årige Agathe Christine (AC) vil gerne være privatdetektiv. Pigen er ligeglad med, at alle synes hun er underlig, og en dag støder hun på
en jævnaldrende dreng, der hedder Vincent. Drengen er smuk, mystisk og en enspænder
præcis som hun. - 1 t 17 min

coco Miguel drømmer om at blive en berømt musiker, men familien har forbudt
ham at spille musik og taget hans guitar. Så da han skal deltage i et lokalt talentshow,
bliver han nødt til at finde en ny. Eftersøgningen bringer ham til kirkegården, og et uheld
sender Miguel til de dødes verden. - 1 t 45 min

rum 213 Elvira skal på sommercamp, men bekymrer sig om, hun kan få nogle
venner på stedet. Værelset, som hun skal dele med to andre piger, får en vandskade, så
de må flytte til rum 213, som ikke har været beboet i 60 år. Pludselig sker der underlige
ting. Ting, som ikke kan forklares - medmindre du tror på spøgelser. - 1 t 18 min

St. Sct. Mikkelsgade 2, 8800 Viborg

Tlf 86 62 79 97
tortillaflats-viborg.dk
A la Carte & Mad ud af huset

Frøken

Ost

VIBORG BALLON A/S
Koldingvej 73 • 8800 Viborg
www.viborg-ballon.dk
Tlf. 50 72 61 14
OST • TAPAS • SPECIALITETER

Sponsor af keyhangers:

Tryk af medlemskort:

