
Søndag 10. oktober 2021, kl. 10.30
CYKELMYGGEN OG MINIBILEN Cykelmyggen Egon møder 
dansemyggen Dagmar og sød musik opstår. Men parret må først bekæmpe myredronningen 
Dominella, der med hård hånd holder de sorte arbejdsmyrer som slaver, før de sammen med 
et cirkus kan drage ud og opleve den store vide verden.  - 1 t 14 min

Søndag 7. november 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.  - 1 t 7 min

Søndag 5. december 2021, kl. 10.30
KORTFILM  Glæd jer til at se “Palle alene i verden”, en fi m som jeres forældre helt 
sikkert kan huske. Vi skal også se 5 små kortfi lm som alle handler om jul: “Rita og Krokodille: 
Jul”, “Cirkeline: Højt fra træets grønne top”, “Peter Pix: Gaven”, “Hunden Ib holder lillejuleaf-
ten” og “Lillefi nger – Lillebror”  - 54 min

Søndag 9. januar 2022, kl. 10.30
F FOR FÅR: FÅRMAGEDDON Da et rumskib styrter ned nær Frode Fårs 
gård, møder Frode og resten af gårdens fårefl ok rumvæsenet Lu-La, som besidder fantastiske 
kræfter og bare gerne vil tilbage til sin hjemplanet. Frode og hans venner beslutter sig for 
at hjælpe Lu-La, hvilket besværliggøres af gårdens bondemand og en hemmelig, ondsindet 
organisation, som er ude på at indfange Lu-La.  - 1 t 26 min

Søndag 6. februar 2022, kl. 10.30
PEDDERSEN & FINDUS FLYTTER HJEMMEFRA Peddersen er for-
tvivlet. Hans kat, Findus, er så begejstret for sin nye madras, at han konstant springer op og 
ned på den, så Peddersen ikke kan sove. Derfor bygger han sit udendørs toilet om til et lege- 
og hoppeland, hvor Findus kan få afl øb for sin aktivitetstrang. Men Findus bliver så glad for 
legeskuret, at han fl ytter derind - og pludselig føler Peddersen sig meget alene.  - 1 t 21 min
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Gruppe D Førskolebørn 3-5 årige (kl. 10.30)

TILMELDING - KUN VED FORSALG: 
ONLINE tilmelding via hjemmesiden: 
viborgboernefi lmklub.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 fi lm)          

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

2021/2022

UDLEVERING AF MEDLEMSKORT 
- TO MULIGHEDER:
1.  Tag på biblioteket og tag gerne med til 
 hinanden. 
 Afhentes lørdag 25/9 eller 2/10 
 mellem kl. 10-13 på 

Viborg Børnebibliotek, Vesterbrogade 15.
 Man kan IKKE købe medlemskort denne dag. 

ELLER

2.  Medlemskort udleveres ved første fi lmvisning. 
 (Undgå kø i biografen - tag på biblioteket).

FØRST TIL MØLLE!
Begrænset antal medlemskort.
Sidste frist for tilmelding 10. september kl. 12.00

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 fl ere 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. Bemærk: Det er ikke tilladt 
at medbringe eget slik mm i biografen.

VIGTIGT:  
Der vil være voksne til stede ved alle fore-
stillinger og en kort indledning, før fi lmen 
begynder. Sammenholdt med dette viser vi 
nogle gange fi lm med en højere aldersanbe-
faling, men vi vurderer, at fi lmene godt kan 
ses med den gruppeopdeling, vi har valgt.

GENERALFORSAMLING:
Indkaldelse til generalforsamling 19.04.2022. 
Dagsorden ifølge fi lmklubbens vedtægter.

KONTAKT:   
Alle henvendelser vedrørende fi lmklubben skal ske til fi lmklubben og IKKE til biografen. 
Find kontaktinfo på vores hjemmeside viborgboernefi lmklub.dk (se under “kontakt”).

OBS!
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 fi lmvisning.

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 fi lm som i program-
met) og/eller andre online aktiviteter. Om muligt vil de oprindelige visninger tilbydes på et senere tidspunkt.

Velkommen til skolebørn og førskolebørn i Viborg Kommune



 www

Trykning af medlemskort:
Følg os på 
Facebook
og få nyheder 
om klubben.

viborgboernefi lmklub.dk

Følg os på 

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

Lørdag 9. oktober 2021
PADDINGTON 2 Tante Lucy fylder 100 år og Paddington vil gerne fi nde den 
perfekte fødselsdagsgave til hende; en bog om London. Desværre bliver den fi ne billedbog 
stjålet, og ikke nok med, at bogen er forsvundet, det er også Paddington, der får skylden for 
tyveriet. - 1 t 35 min

Lørdag 6. november 2021
ARRIETTYS HEMMELIGE VERDEN Arrietty og hendes familie lever 
under gulvbrædderne i et gammelt hus. De lever af at låne ting fra menneskene, og må for 
alt i verden ikke blive set. En dag møder Arrietty drengen Sho, og dette møde får fatale 
konsekvenser for Arrietty og hendes familie.  - 1 t 34 min

Lørdag 8. januar 2022
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 An-
ton en bøn til stjernerne om hjælp. Svaret lander i form af en Super-trip-remote-control, som 
forvandler Buller til en uovervindelig Superbror!.  - 1 t 33 min

Lørdag 5. februar 2022
LUNA OG DEN MAGISKE KRYSTAL Pindsvinet Luna fortæller med en 
levende fantasi historier om farefulde eventyr og heltemod, hvori hun altid selv er hovedper-
sonen, til alle omkring sig. En dag forsvinder den magiske krystal, som beskytter dem, og 
Luna påtager sig, sammen med sin eneste rigtige ven, egernet Tjum, at skaff e den tilbage 
for at bevise sit mod for de andre dyr.  - 1 t 29 min

Lørdag 5. marts 2022
BUSTER OREGON MORTENSEN Buster er en 11-årig opfi ndsom 
dreng, der elsker at trylle. Sammen med sin gamle ven Hr. Larsen, øver Buster sig på at 
vinde sommerens talentkonkurrence, men klassens populære dreng gør alt, hvad han kan 
for at forpurre tryllenummeret, og samtidig stille ham i dårligt lys overfor den nye søde pige 
i Brønshøj. Men Buster skal nok fi nde på en løsning. For Buster Oregon Mortensen giver 
aldrig op!   - 1 t 32 min

Lørdag 30. oktober 2021
CROODS - EN NY TID Neanderthaler-familien Croods er på jagt efter et nyt 
hjem og de ender i et fantastisk, indhegnet paradis, som er beboet af de mystiske - og 
meget avancerede - ‘mennesker’. Crood-familien får lov til at blive på prøve, men deres 
meget forskellige baggrunde skaber problemer.  - 1 t 35 min

Lørdag 27. november 2021
LASSIE KOMMER HJEM Den 12-årige dreng Frederiks bedste ven er 
collien Lassie, og de to er uadskillelige, indtil familien må fl ytte i en ny bolig, hvor det ikke 
er tilladt at have hund. Den knuste Frederik må nu give Lassie til en lokal greve, men da 
han hører, at Lassie bliver behandlet dårligt i sit nye hjem, begiver han sig, sammen med 
grevens barnebarn Pernille, ud for at blive genforenet med sin bedste ven.  - 1 t 36 min

Lørdag 29. januar 2022
CALAMITY JANE - VESTENS VILDE DATTER En karavane af 
nybyggere strider sig over prærien. I karavanen er Mary Jane og hendes familie. Da hendes 
klodsede far kommer til skade, bliver Jane nødt til at føre familien videre. Mødet med en 
udsending fra det amerikanske militær og beskyldninger om tyveri mod Jane fører til, at hun 
bliver nødt til at fi nde sin helt egen (leve)vej i det vilde vesten.  - 1 t 25 min

Lørdag 26. februar 2022
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, fl ot 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 26. marts 2022
RAYA OG DEN SIDSTE DRAGE Raya rejser til fantasy-verdenen 
Kumandra, hvor mennesker og drager for længe siden levede sammen i harmoni. Men da en 
ond magt truede riget, ofrede dragerne sig for at redde menneskeheden. Nu, 500 år senere, 
er den samme trussel vendt tilbage, og det er op til den enlige kriger Raya at opspore den 
legendariske sidste drage for at samle det splittede rige og dets folk. På sin rejse må hun 
dog sande, at det vil kræve mere end en drage at redde verden - det vil også kræve tillid og 
samarbejde.  - 1 t 54 min

Lørdag 30. oktober 2021
JUMANJI: THE NEXT LEVEL Efter at de fi re 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 27. november 2021
DE FORTABTE SJÆLES Ø   Lulu på 14 keder sig. Hun fordriver tiden med 
dagdrømmeri og en stærk interesse for det overnaturlige og okkulte. En viden Lulu får stærk 
brug for, da hendes lillebror bliver besat af en ånd, og hun sammen med drengen Oliver og 
opfi nderen Richard indleder kampen mod mørkets kræfter.  - 1 t 40 min

Lørdag 29. januar 2022
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 fi nder 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 26. februar 2022
PINOCCHIO Filmen handler om træskæreren Gepetto, hvis trædukke Pinocchio 
under magiske omstændigheder vækkes til live. Den godtroende Pinocchio bliver let ledt på 
gale veje, hvilket fører ham ud på en eventyrlig rejse fyldt med magiske væsener og fan-
tastiske optrin blandt venner og fjender. Drømmen om at blive en rigtig dreng kan dog først 
virkeliggøres, hvis han en gang for alle begynder at lytte til sin far. - 1 t 59 min

Lørdag 26. marts 2022
TERNET NINJA 2 Ternet Ninja vender tilbage – i et nyt hylster. Den kyniske 
legetøjsgigant Phillip Eberfrø er ved at slippe for straf, og uskyldige børn er i fare. Jagten 
på hævn og retfærdighed genoptages sammen med 13-årige Aske. De to fl ankeres af både 
Sirene og Askes papfar Jørn, der går all in på sin nyeste opfi ndelse: en fordøjelsesapp. Evigt 
lækkersultne Sune er også med – og selvfølgelig Askes (uundværlige) onkel Stewart, der 
som altid spreder hygge i familien.   - 1 t 26 min

Gruppe A Gruppe B Gruppe C

NYT - NYT - NYT 
I gruppe C vil medlemskortet for denne sæson være digitalt. Så 
husk mobilen, så vi kan scanne dit medlemskort ved indgangen.

3. - 4. klasse (Kl. 10.00 og kl. 10.30) 5. klasse og opefter (Kl. 9.30)
OBS - gruppe C! 
Udenlandske fi lm vises 
med danske undertekster.


