
Søndag 1. november 2020, kl. 10.30
TRE SMÅ KORTFILM  Glæd jer til at se “Astons sten”, “Mægtige maskiner – 
Gravemaskine” og “Hænderne op!”.  - 37 min

Søndag 6. december 2020, kl. 10.30
PEDDERSEN OG FINDUS: DEN BEDSTE JUL NOGENSINDE  
Peddersen og hans kat, Findus, er sneet inde på deres gård. Der er to dage til jul, og Findus er 
enormt bange for, at det ikke bliver jul i år. Både maden, gaverne og træet mangler, og vejret 
gør det umuligt at komme ud og hente de sidste ting. Men alt har en løsning, og selvfølgelig 
skal det nok blive jul i det lille hjem med alt, hvad det indebærer.  - 83 min

Søndag 3. januar 2021, kl. 10.30
PELLE HALELØS  Katten Pelle lever et rart og trygt liv på en gård på landet men får 
en dag forvildet sig til storbyen, hvor alt er helt anderledes, end hvad han er vant til. Heldigvis 
får han nye venner i byen, især hunkatten Maja, men der lurer også ukendte farer i storbyen, 
og ikke alle vil Pelle det bedste. Mødet med den onskabsfulde hankat Mons gør tilværelsen 
svær for Pelle, som inden længe får hjemve.  - 67 min

Søndag 7. februar 2021, kl. 10.30
CYKELMYGGEN OG MINIBILLEN  Minibillen Mini optræder i loppecirkus 
med cykelmyggen Egon og dansemyggen Dagmar. Efter at loppepigen Miranda lokker Mini til 
at ødelægge Dagmars nummer, bliver han flov og stikker af. Skarnbassen Basse optager Mini 
i sin bande og får ham til at bryde ind i biernes honninglager. Mini bliver fanget, men flyg-
ter tilbage til røverne. De har i mellemtiden stjålet Egons elskede cykel, som nu skal erobres 
tilbage.  - 74 min

Søndag 7. marts 2021, kl. 10.30
ELLEVILDE ELLA  Ella og hendes bedste ven Mikkel er i gang med at opsætte en 
cirkusforestilling i kvarteret, da den seje dreng Morten flytter til området. Mortens lege impo-
nerer Mikkel, og han bruger nu mere tid sammen med Morten end med Ella, der nu føler sig 
udenfor. Da hun tvinger Mikkel til at vælge mellem hende og Morten, løber han hjemmefra, og 
nu må Ella og Morten samarbejde om at redde deres venskab.  - 79 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
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UDLEVERING AF MEDLEMSKORT  
- TO MULIGHEDER:
1.  Tag på biblioteket og tag gerne med til 
 hinanden, blot I husker ordre-ID.  
 Afhentes lørdag 3. eller 10. oktober  
 mellem kl. 10 - 13 på 
 Viborg Børnebibliotek, Vesterbrogade 15. 
 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 25. 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 OG B SPILLETIDER:
Bemærk disse grupper har flere 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 
20.04.2021. Dagsorden 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 
på vores facebook side (søg efter “Viborg Børnefilmklub”).

OBS!

         Følg 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.

FILMTITLER:
FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER PGA CORONA

COVID-19:
FØLG OS PÅ  

FACEBOOK OG/ELLER  
VORES HJEMMESIDE OMKRING 

EVENTUELLE ÆNDRINGER  
FOR DENNE SÆSON. 

Medlemskabet kan ikke refunderes. I tilfælde af lukning af biografen/visningsstedet efter sæsonstart pga. 
force majeure vil der i stedet tilbydes online visninger (dog ikke nødvendigvis de samme film som i program-
met) og/eller andre online aktiviteter. Om muligt vil de oprindelige visninger tilbydes på et senere tidspunkt.



 

0. - 2. klasse (Kl. 9.30, kl. 10.00 og kl. 10.30) 3. - 4. klasse (Kl. 10.00 og kl. 10.30)

Lørdag 7. november 2020
GOOSEBOY  Drengen Viggo lever og ånder for spilverdenen. En dag ændres hans liv 
dog brat, da en gås crash-lander på altanen, og det ovenikøbet viser sig, at gåsen kan tale! 
Gåsen er desperat for at indhente sin flok, men har brækket vingen, så Viggo må træde i  
karakter og hjælpe sin nye ven. Denne oplevelse viser sig at være langt mere krævende end 
Viggo nogensinde havde kunnet forestille sig! - 1 t 27 min

Lørdag 2. januar 2021
TOY STORY 4  Woody har altid været sikker på sin plads her i verden, og at hans op-
gave er at være der for sit barn, hvad enten det er Anders eller Bolette. Så da Bolettes nye og 
højtelskede hjemmelavede legetøj Gafli kalder sig selv for “skrald”, går Woody i gang med at 
lære Gafli, hvordan han skal blive glad for at være et legetøj. Men en biltur med gamle og nye 
venner viser Woody, hvor stor verden kan være for et legetøj.  - 1 t 39 min

Lørdag 6. februar 2021
SUPERBROR  Den 10-årige Anton bliver mobbet i skolen på grund af sin autistiske 
storebror, Buller, der konstant har blikket rettet mod verdensrummet. I frustration over ikke at 
kunne leve en ganske almindelig tilværelse med en ganske almindelig storebror sender Anton 
en bøn til stjernerne om hjælp. Svaret lander i form af en Super-trip-remote-control, som for-
vandler Buller til en uovervindelig Superbror!.  - 1 t 33 min

Lørdag 6. marts 2021
FREMAD  De to teenagebrødre Ian og Barley er alfer og bor i en verden, hvor magi med 
tiden er gået i glemmebogen. Da Ian på sin 16-års fødselsdag arver en ældgammel tryllestav 
fra sin afdøde far, og brødrene forsøger at genoplive faderen for en tid, lykkes det dem kun at 
fremmane hans ben. De to brødre må nu ud på en magisk tur for at finde en krystal, som vil 
kunne fuldende fremmaningen.  - 1 t 42 min

Lørdag 10. APRIL 2021
VAIANA  Høvdingedatteren Vaiana bor på den polynesiske ø Motunui. Stammefolket 
mener, at høsten er slået fejl, fordi den drilske halvgud Maui har vakt vulkangudens vrede. 
Trods sin fars formaninger sejler Vaiana ud på det åbne ocean for at hente Maui tilbage, så 
han kan gøre skaden god igen. Men havet er stort og fuld af overraskelser, og den gæve  
teenageprinsesse får også sit hyr med den selvglade Maui.   - 1 t 53 min

Lørdag 31. oktober 2020
SPIONER PÅ MISSIONER  Da mesterspionen Lance Sterling kommer hjem fra 
en mission i Japan, hvor han forpurrede terroristen Killians våbenhandel, viser en forfalsket 
overvågningsvideo, at Lance selv stjal våbnet. Lance må derfor flygte fra sit eget agentbureau, 
men da han opsøger tekniknørden Walter for at få hjælp, forvandles Lance til en due, og det 
umage par må nu rette fejlen, stoppe Killian og redde Lances renommé.  - 1 t 42 min

Lørdag 28. november 2020
JEG ER WILLIAM  Drengen William prøver at få det bedste ud af sin hverdag. 
Hans mor er psykisk ustabil, så William bor hos sin onkel Nils, der er førtidspensionist og ikke 
helt ren i kanten. Nils har oparbejdet en stor spillegæld, som skaffer ham byens gangstere 
på nakken. William sætter sig for at udfri onklens gæld - for måske kan hans mod og snar-
rådighed imponere den søde Viola fra skoleklassen?.  - 1 t 26 min

Lørdag 30. januar 2021
SIG DET ER LØGN LUIS  11-årige Luis bor sammen med sin far, Arnold, men 
føler sig grumt overset. Farmand er nemlig ufolog og fuldstændig besat af tanken om, at 
rumvæsener vil besøge planeten Jorden. Skolebestyrelsen foreslår at fjerne Luis fra faderen og 
sende ham på et hjem. Men Luis får opbakning fra en overraskende kant, da tre venlige rum-
væsener på intergalaktisk krydstogt mellemlander deres rumskib i Luis’ baghave!  - 1 t 26 min

Lørdag 27. februar 2021
SUNE VS. SUNE  Sune er ikke i skole de første dage efter sommerferien. Da han 
kommer tilbage, er hans plads blevet taget af en dreng, der er sjov, flot og mere populær 
blandt pigerne end Sune. Og han hedder endda også Sune! Da den nye Sune får hovedrollen 
i skolens teaterstykke “Romeo og Julie”, bliver vores Sunes familie engageret i kampen for at 
gøre ham til den mest populære igen.   - 1 t 29 min

Lørdag 27. marts 2021
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 31. oktober 2020
MUGGE OG VEJFESTEN  Den 10-årige dreng Mugges lykkelige tilværelse ændrer 
sig drastisk, da hans mor falder for crossfit-træneren Pierre og forlader Mugges far. Mugge står 
nu tilbage med sin handlingslammede far og beslutter sig for at bringe sine forældre sammen 
igen til den store årlige vejfest, men da vejfesten aflyses, må Mugge sørge for selv at stable 
vejfesten på benene og bringe sine forældre sammen igen.  - 1 t 20 min

Lørdag 28. november 2020
JUMANJI: THE NEXT LEVEL   Efter at de fire venner Spencer, Martha, Bethany 
og Fridge slap ud af det magiske videospil Jumanji, gemte Spencer spillet uden, at de andre 
var klar over det, og har nu sat sig for at reparere det i sin bedstefars kælder. Da hans tre 
venner opdager, at Spencer er forsvundet, og spillet er tændt, beslutter de sig for at følge 
efter for at redde ham. Men spillet er ændret, og intet er som før. - 2 t 3 min

Lørdag 30. januar 2021
BLINDED BY THE LIGHT  I 1987 i Margaret Thatchers Storbritannien kæmper 
Javed, en britisk teenager med pakistansk baggrund, med skolen, forelskelse, racisme og 
sin traditionskonservative fars forstokkede holdninger. Han finder dog ny inspiration, da hans 
klassekammerat introducerer ham for Bruce Springsteen, hvis musik og sangtekster giver 
Javed nyt mod og styrken til at forfølge sine drømme for fremtiden.  - 1 t 58 min

Lørdag 27. februar 2021
WEATHERING WITH YOU  Da teenageren Hodaka Morishima løber hjemmefra, 
vælger han at prøve lykken i Tokyo men må hurtigt indse, at storbyen er svær at finde et job 
i for en nyankommen, og ikke mindst ekstraordinært regnfuld. Dette ændrer sig dog, da han 
bliver venner med den lidt ældre pige Hina, som viser sig at have evnen til at ændre vejrfor-
holdene, men der går ikke længe, før de er på flugt fra myndighederne.  - 1 t 54 min

Lørdag 27. marts 2021
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 OBS - gruppe C!  
Udenlandske film vises  
med danske undertekster.
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