
 

Filmklubsæsonen 2020-2021 - i en coronatid 
 

ANKOMST TIL BIOGRAFEN: 

 Mød din ven/gruppe af venner udenfor biografen og gå ind sammen  

 Hold god afstand mellem vennegrupperne, hvis der er kø! 

 Kun forældre med medlemskort må komme med ind i biografen! 

 Vi lukker de enkelte hold ind fra 25 min. før hver filmvisning - dvs: 

1. Filmvisning kl. 9:30 (i sal 5 - gr. A og C)  fra kl. 9:05 

2. Filmvisning kl. 10:00 (i sal 1 - gr. A og B) fra kl. 9:35 

3. Filmvisning kl. 10:30 (i sal 2 - gr. A) fra kl. 10:05 

4. Gruppe D (sal 1) fra kl. 10 

 

 HUSK MUNDBIND, hvis du er 12 år og ældre. Det er nu ET KRAV I BIOGRAFER. Det må kun 

tages af, når du sidder ned i salen! Og skal på igen, hvis du skal på toilettet i løbet af filmen! 

 Sprit hænder, når du kommer indenfor - filmklubbens voksne hjælper dig 

I FOYEREN: 

 Gå direkte til salen, hvis du/I ikke skal købe noget i kiosken 

I KIOSKEN: 

 Husk penge, hvis du skal købe noget i kiosken 

 En af filmklubbens voksne kan hjælpe dig, hvis der er behov 

I SALEN: 

 Vis dit medlemskort ved indgangen til salen - vi klipper ikke i kortet i denne sæson 

 Alle - venner/grupper - vises på plads af filmklubbens voksne. Der skal lægges en jakke på 

det tomme sæde ved siden af dig/jeres gruppe, inden næste gruppe sætter sig - på den 

måde kan vi opfylde afstandskravene i salen 

 Bliv siddende på din plads - biografen viser filmtrailere for børn indtil en af filmklubbens 

voksne fortæller om dagens film og denne starter 

EFTER FILMEN: 

 Én række lukkes ud af gangen to steder fra salen - ud mod parkeringspladserne  

 INGEN udgang gennem biografen/foyeren! 

AFHENTNING AF BØRN: 

 Vent ved jeres biler, forældre, til jeres børn kommer ud fra salen 

 Undgå forsamlinger - hjælp os med at overholde forsamlingsforbuddet 

 Tag vennerne med i bilen 

 Aftal med dit barn/børnene, hvor du parkerer, så de kan finde dig dér 

 

Vi glæder os til at se en masse gode film sammen med alle jer filmglade børn  


