
Søndag 6. oktober 2019, kl. 10.30
SYV SMÅ KORTFILM  Vi skal se “Pingvin”, “Rita og krokodille – I biografen”, 
“Aben Osvald”, “Edderskønne edderkopper – Springedderkoppen”, “Storvask – Larm”, “Den lille 
fugl og bladet” og “Peter Pix – Violinen”.  - 38 min

Søndag 3. november 2019, kl. 10.30
KIwI & STRIT  De to firnurlige fyre Kiwi og Strit bor i en lille lysning i skoven ved 
foden af den store bakke. Kiwis hus er pænt og rent. Strits hus er væltet. Kiwi elsker at gøre 
tingene som planlagt. Strit kan bedre lide at improvisere. De er meget forskellige, men de gør 
alting sammen fordi de er bedste venner. Og små hverdagseventyr er bare sjovere, når man er 
to!  - 40 min

Søndag 1. december 2019, kl. 10.30
aSTRId LIndgRenS juL  Mød alle de elskelige figurer i små julede film. 
Pippi Langstrømpe og Hr. Nilsson, der bager brunkager. Stine på Krageøen, der sælger  
troldungen for 25 øre og køber en kokosbolle for pengene, men kan ikke rigtig nyde den.  
Lotte fra Ballademagergade synes ikke rigtig, det er jul, hvis man ikke har noget juletræ 
juleaften, men det bliver en herlig jul for de gamle på fattiggården, da Emil arrangerer stor 
julefest på Katholt  - 58 min

Søndag 5. januar 2020, kl. 10.30
KapTajn bIMSe  Den danske børnefilm ‘Kaptajn Bimse’ er baseret på den populære 
børnebog af Bjarne Reuter. Anna er ked af det, fordi hun har glemt sin dukke Sophie i som-
merhuset, og hendes forældre vil ikke hente den. Sammen med sin bamse Johnson tager hun 
sagen i egen hånd og flyver afsted med Kaptajn Bimse i hans gule flyvemaskine sammen med 
andenpiloten Goggeletten. Rejsen byder på magiske væsener og en stor udfordring for Bimse, 
fordi han må overkomme sin frygt for Hulkemoren.  - 1 t 15 min

Søndag 2. februar 2020, kl. 10.30
SIKKe eT cIRKuS  Cirkuslivet er et og alt for direktøren Kaj og hans datter 
Ramona. Men noget er i gære. Et andet cirkus, der kalder sig Suverænum, pønser tilsynela-
dende på at overtage Kajs livsværk. Samtidig opdager Ramona, at nogen udspionerer hende. 
Ved hjælp af alle sine venner, Mille, Rosa, Kristian, Bamse, hr. Skæg og Onkel Reje, prøver  
hun at komme til bunds i mysteriet.  - 1 t 30 min

Førskolebørn 3-5 årige (kl. 10.30)gruppe d
TILMeLdIng - Kun Ved FORSaLg: 
ONLINE tilmelding via hjemmesiden: 
viborgboernefilmklub.dk.

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

pRIS pR. MedLeMSKab:
a - b - c - d:   Kr.  145,- (5 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

..DVIBORG           BØRNE- OG UNGDOMSFILMKLUB
2019/2020

udLeVeRIng aF MedLeMSKORT  
- TO MuLIghedeR:
1.  Tag på biblioteket og tag gerne med til 
 hinanden, blot I husker ordre-ID.  
 Afhentes lørdag 14. 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).

FøRST TIL MøLLe! 
Begrænset antal medlemskort.
Sidste frist for tilmelding 6. september kl. 12.00

Velkommen til skolebørn og førskolebørn i Viborg Kommune

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.

hVOR:  
NF Biografer Viborg 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 fore-
stillinger og en kort indledning, før filmen 
begynder. Sammenholdt med dette viser vi 
nogle gange film med en højere aldersanbe-
faling, men vi vurderer, at filmene godt kan 
ses med den gruppeopdeling, vi har valgt.

geneRaLFORSaMLIng: 
Indkaldelse til generalforsamling tirsdag 
21.04.2020. Dagorden ifølge filmklubbens 
vedtægter.

KOnTaKT:   Alle henvendelser vedrørende filmklubben skal ske 
til filmklubben og IKKe til biografen. Kontakt os via hjemmesiden 
viborgboernefilmklub.dk (se under “kontakt”) eller via en besked 
enten på vores facebook side eller Instagram (søg efter “Viborg 
Børnefilmklub”).

Husk mor og far: Kom hellere for tidligt end for sent, når dit barn skal hentes!

Følg os på Facebook 
eller Instagram 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.



 

0. - 2. klasse (Kl. 9.30 og kl. 10.00) 3. - 4. klasse (Kl. 10.00)

Lørdag 5. oktober 2019
pjuSKe FLYVeR FRa Reden  Vinteren når til Island, og fuglene må trække 
sydpå. Men den lille kylling Pjuske har ikke lært at flyve endnu og bliver ladt tilbage af sin 
familie. Heldigvis har han hørt dem tale om den sagnomspundne Paradisdal. Pjuske begiver sig 
ud på egen hånd for at finde dalen og sin familie. Det bliver en lang og begivenhedsrig rejse, 
hvor Pjuske både møder farer og nye venner.  - 1 t 23 min

Lørdag 2. november 2019
wInKYS heST  Den 6-årige kinesiske pige Winky flytter med sin mor til Holland. Det 
er ikke så nemt at være seks år i et helt nyt land, men så får Winky en god ven - en pony. 
Men hvordan får hun sin egen hest? Winky hører om Saint Nicholas, der minder meget om 
julemanden - og hun ønsker sig en hest af ham. Og minsandten om ikke ønsket bliver opfyldt. 
Men med hesten følger et sandt drama.  - 1 t 35 min

Lørdag 4. januar 2020
SIKKe eT cIRKuS  Cirkuslivet er et og alt for direktøren Kaj og hans datter Ramona. 
Men noget er i gære. Et andet cirkus, der kalder sig Suverænum, pønser tilsyneladende på at 
overtage Kajs livsværk. Samtidig opdager Ramona, at nogen udspionerer hende. Ved hjælp af 
alle sine venner, Mille, Rosa, Kristian, Bamse, hr. Skæg og Onkel Reje, prøver hun at komme til 
bunds i mysteriet.  - 1 t 30 min

Lørdag 1. februar 2020
de uTROLIge 2  En rigmand og hans søster har sat sig for at bringe Metrovilles 
forbudte superhelte til ære og værdighed igen. Som spydspids for deres kampagne vælger de 
Elastipigen, alias Helen Parr. Hendes mand Bob alias Hr. Utrolig, er ikke helt tilfreds med at 
skulle passe hjemmet og ungerne, mens mor redder verden. Men da en ny superskurk dukker 
op, viser det sig, at der er brug for hele superfamilien.  - 1 t 58 min

Lørdag 7. marts 2020
jaKOb Og peTeR pLYS  Da Jakob var barn, oplevede han masser af herlige 
eventyr med sin bedste ven tøjbamsen Peter Plys og dennes naboer i Hundredmeterskoven. 
I de mellemliggende år er Jakob ikke bare blevet voksen, men en kedelig forretningsmand og 
familiefar. Derfor vender Plys & Co. overraskende tilbage for at bringe fantasien ind i Jakobs liv 
igen.   - 1 t 44 min

Lørdag 26. oktober 2019
IndeRST Inde  Den 11-årige pige Riley rykkes op med rode, da hendes familie flyt-
ter fra USA’s midtvest til kystbyen San Francisco. Udadtil prøver Riley at tilpasse sig de frem-
mede omgivelser, sin nye skole og de andre udfordringer, som livet på tærsklen til puberteten 
byder hende. Imens slås Rileys fem styrende følelser, personificeret i Glæde, Vrede, Frygt, 
Afsky og Triste, om magten i hendes indre kontrolcenter.  - 1 t 42 min

Lørdag 30. november 2019
hacKeR  Den 13-årige computerhacker Benjamin bor på et bosted. Han har aldrig kendt 
sin far, og hans mor forsvandt, da han var syv. På en overvågningsvideo får Forsvarets Efter-
retningstjeneste øje på en kvinde, som kan være Benjamins mor. Sammen med kammeraten 
Savannah sætter han sig for at følge datasporet og finde sandheden om sin mor. Noget tyder 
på, at hun måske er spion?  - 1 t 36 min

Lørdag 25. januar 2020
MaRY Og TROLdKVIndenS bLOMST  Den rastløse unge pige Mary 
tilbringer sommeren på sin grandtantes landsted. Mens hun venter på, at hendes forældre skal 
ankomme, går hun på opdagelse i skoven. Her finder hun et kosteskaft og en blomst, der kun 
blomstrer hvert syvende år, og hvis saft viser sig at være magisk. Dens evner smitter af på 
Mary, som fragtes på det flyvende kosteskaft til en trolddomsskole over skyerne.  - 1 t 43 min

Lørdag 29. februar 2020
IqbaL Og den IndISKe juVeL  Iqbals tante Fatwa tildeles hæderstitlen 
“Vogter af Den Indiske Juvel” og familien skal med til Indien for at overvære ceremonien. En 
uheldig episode med Iqbals klasse får ham bortvist og hans far bestemmer, at sønnen skal 
blive hjemme. Iqbal aftaler hemmeligt med Fatwa, at han kan starte i en skole i New Delhi. Da 
juvelen bliver stjålet og Iqbals far sigtes, må Iqbal og hans venner redde dagen.   - 1 t 16 min

Lørdag 28. marts 2020
VILde ROLF SMadReR InTeRneTTeT  Spilfigurerne Vilde Rolf og 
Vanilje nyder livet som helte i arkadehallens retromaskiner. Da ejeren, hr. Litwak, tilkobler et 
trådløst netværk, vover Vanilje sig ud på World Wide Web for at finde en reservedel til sit spil. 
Hun opdager sit sande kald som racerstjerne i et farligt online-bilspil, men Rolf er bekymret for 
at miste sin ven. Hans forsøg på at få Vanilje tilbage udløser kaos på internettet  - 1 t 52 min

Lørdag 26. oktober 2019
FanTaSTISKe SKabnIngeR II  Magizoologen Newt Scamander var med 
til at fange den onde troldmand Gellert Grindelwald i 1926. Men Grindelwald er ikke længe om 
at slippe ud af sit fangenskab. Hans plan er at samle et følge af ligesindede og skabe en race 
af fuldblods troldmænd, der kan overtage verdensherredømmet. Det er op til Newt og hans 
tidligere mentor, Albus Dumbledore, at stoppe Grindelwald i Paris.  - 2 t 14 min

Lørdag 30. november 2019
LOS bandO   “Los Bando Immortale” er et ungt band fra Norge, der skal på noget 
af et vild road trip gennem landet. Med speederen i bund og rallykøreren Martin bag rat-
tet må bandet bryde love og regler, trodse forældre, politiet og egne helte for at nå frem til 
Norgemesterskabet i rock. Drivkraften er stor, men forhindringerne måske endnu større. Når 
de mon frem i tide? En hæsblæsende og hylende morsom road movie. - 1 t 34 min

Lørdag 25. januar 2020
TeRneT nInja  Drengen Aske går i 7. klasse og tør ikke tale med lækre Jessica fra 
8. Han bliver mobbet af Glenn i skolen og derhjemme plager stedbroderen Sune ham. Men 
så vender Askes onkel Stewart hjem fra Thailand med en ternet ninjadukke, som viser sig at 
være reinkarnationen af en drabelig japansk kriger. Dukken hjælper Aske med hans problemer 
- hvis han til gengæld hjælper ninjaen med at få hævn!  - 1 t 21 min

Lørdag 29. februar 2020
aLaddIn  Sultanens datter Jasmin vil ikke giftes med hvem som helst. Hun løber derfor 
hjemmefra og møder i byen Agrabah den tyvagtige gadedreng Aladdin. Imidlertidig har Jafar, 
sultanens rådgiver, planer om at gifte sig med Jasmin for at tilrane sig tronen og han gør alt 
for at spolere Jasmins og Aladdins spirende romance. Heldigvis får de hjælp af et flyvende 
tæppe og den magiske ånd Genie.  - 2 t 8 min

Lørdag 28. marts 2020
SKaMMeRenS daTTeR II: SLangenS gaVe  Dina har arvet sin 
mors evne til at se når folk føler skam. Nu møder Dina den mystiske sortemester Sezuan, der 
påstår at være hendes far Sezuan. Dina viser sig også at have arvet hans overnaturlige talent, 
skønt hendes mor ikke vil have, hun bruger det. Men da den onde fyrste Drakan indespærrer 
den retmæssige tronarving, Nico, i Sagisborg sammen med Dinas bror, Davin, har hun intet 
andet valg.   - 1 t 43 min

5. klasse og opefter (Kl. 9.30)gruppe a gruppe b gruppe c

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

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:

Frøken
Ost

OST • TAPAS • SPECIALITETER

Koldingvej 73 • 8800 Viborg
Tlf. 50 72 61 14

Sponsor af keyhangers: Tryk af medlemskort: 

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


