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Klokken 12

7-10 år

3/10 2015
Alfons Åberg og Mille m.fl.

7/11 2015
Tigre og tatoveringer

5/12 2015
Cirkeline - Højt fra træets grønne top og Hvor ligger Juleland?

9/1 2016
Ernest og Celestine

6/2 2016
Kirikou og troldkvinden

5/3 2016
Albert

Fire små film om Alfons: ”Alfons og Mille”- kan drenge lege med piger? ”Novra, 
Alfons Åberg” - far læser avis og hører slet ikke efter…, ”Lykkelige Alfons Åberg” og 
”Hvem hjælper Alfons Åberg?” - Alfons har en hemmelig ven. 
Tegnefilm. Sverige 2004. I alt ca. 40 minutter.

Den lille forældreløse pige, Maj, bor hos sin onkel Sonny, der er tatovør. Da Maj kommer til at 
lave tatoveringer af alfer, prinsesser og nisser på ryggen af en barsk fyr, må Sonny og Maj flygte. På 
deres vej møder de bl.a. en skør cirkusfamilie.

Tegnefilm. Danmark 2010. 42 minutter.

Det er jul, og Cirkeline og musene laver gaver, bager kager og henter juletræ. 
Tegnefilm. Danmark 1970. 14 minutter.
Karl Ludvig er en lille piberensernisse, som hvert år bliver taget frem og stillet i et fint 
nisselandskab. Men en jul går det galt….Tegnefilm. Danmark 2006. 25 minutter. 
OBS: Efter filmen kan du blive i biografen og lave piberensernisser!

I byen bor bjørnene, og i kloakkerne bor musene. Musen Celestine er i lære som tandlæge og samler 
bjørnetænder. Hun møder bjørnen Ernest, og et umuligt venskab opstår, for mus og bjørne kan ikke 
være venner!

Tegnefilm. Frankrig 2012. 80 minutter.

Kirikou bliver født i en afrikansk landsby, som er under en smuk og ond troldkvindes forbandelse. 
Kirikou er ikke et almindeligt barn - og kort efter sin fødsel drager han ud på en rejse for at finde en 
måde, hvorpå han kan hjælpe landsbyen.

Tegnefilm. Frankrig 1998. 75 minutter.

Filmen bygger på Ole Lund Kirkegaards klassiske børnebog. Der er digtet videre på historien om 
spilopmageren Albert fra Kalleby. Sammen med sin ven Egon drager Albert ud for at finde en 
luftballon og møder skurken Rapollo.

Animationsfilm. Danmark 2015. 70 minutter.

3/10 2015
Big Hero 6

7/11 2015
Fjerkongens rige

5/12 2015
Familien Jul

9/1 2016
Dregen med det tikkende hjerte

6/2 2016
Paddington

5/3 2016
F for Får

En science fiction-tegnefilm. 14-årige Hiro og hans bror Tadashi er begge tekniske genier og bruger 
deres talent på at udvikle robotter. Efter en mystisk brand lades Hiro alene tilbage med den oppus-

telige sygeplejerobot Baymax, som han udvikler et tæt forhold til.

Animationsfilm. USA 2014. 108 minutter.

OBS: Instruktøren Esben Toft Jacobsen kommer selv og indleder filmen.
Kaninen Johan bor på et skib med sin far. Hans mor er blevet hentet af fuglen Fjerkongen. Johan vil 

besøge sin mor i Fjerkongens rige. Det bliver en spændende rejse.

Animationsfilm. Danmark 2014. 30 + 78 minutter.

Hugos far hader julen og alt, hvad den indebærer. Hugo elsker jul og finder den efterladte nisse 
Pixy, som er blevet væk fra sin kane. Hugo tilbyder, at Pixy kan få husly indtil næste jul - men de 

må alliere sig med Hugos ældre søskende for at skjule Pixy for deres nissefjendske far.

Spillefilm. Danmark 2014. 90 minutter.

Jack fødes på den koldeste dag nogensinde, og derfor er hans hjerte en isklump, som jordemoderen 
må udskifte med et kukur. Mekanikken virker fint, så længe han ikke forelsker sig. Alligevel forelsker 

Jack sig i den smukke Acacia, så hvor længe kan tandhjulene i hans hjerte vedblive at dreje?

Animationsfilm. Frankrig 2013. 90 minutter.

Bjørnen Paddington ankommer til London for at finde et nyt hjem. Byen er desværre ikke så varm 
og kærlig, som han havde forestillet sig. Heldigvis møder han familien Brown, som tilbyder ham et 

hjem. Paddington må flygte, da en museumsinspektør ønsker ham udstoppet.

Animationsfilm. England 2015.  96 minutter.

Frode Får keder sig på bondegården og pønser på at tage en fridag. Desværre resulterer hans plan 
i, at bondemanden havner i storbyen med hukommelsestab. Nu må Frode og de andre får drage til 

storbyen og prøve at få bondemanden hjem til gården igen.

Animationsfilm. England 2015. 85 minutter.

Hold 1
Klokken 10
4-6 år



Velkommen til Hvalsø Børne- og Ungdomsfilmklubs 17. sæson! Når du er medlem af 
filmklubben, kan du se film én gang om måneden i biografen i klubregi. Sæsonen varer 
fra oktober til marts. Sæt dig godt til rette i sædet og vent på, at lyset slukkes. Glæd dig 
så til en god, mærkelig, sjov eller spændende biografoplevelse. Før filmen er der hver 
gang en lille indledning med noget om emnet eller om filmens tilblivelse. Børn og 
voksne kan godt gå i klubben sammen, hvis den voksne også køber medlemskab.

Tilmelding, betaling og medlemskort –
alt sammen i en arbejdsgang
Tilmelding og betaling sker i én ekspedition på internettet. Hav Dankortet klar i 
forbindelse med tilmeldingen. Gå ind på www.hvalsoebio.dk, klik på Filmklubber og 
tilmeld dit barn og eventuelt dig selv. Du får medlemsnummer, tilmelder og betaler 
– og så er du medlem. Medlemskab kan ikke ændres. Når du har betalt, kommer 
kvittering og vedhæftet medlemskort til din mail. Print det vedhæftede medlemskort 
(pdf. filen). Du får en plastlomme til medlemskortet ved den første forestilling.

Tilmeld dig hurtigt, der bliver ofte udsolgt. Vær opmærksom på, at du IKKE kan få 
hjælp til tilmelding eller betaling i billetsalget i Hvalsø Bio. Brug biografens hjem-
meside. Du kan kontakte børnefilmklubben, hvis du er i tvivl om noget vedrørende 
tilmeldingen.

Kontakt
Send en mail til bu-filmklub@hvalsoebio.dk eller ring til Astrid Ougaard 46 40 94 96 
eller til Karin Mejding 46 49 90 89 fra arbejdsgruppen bag filmklubben.

Din klub
Forældre til børn, som er medlem af Hvalsø Børne- og Ungdomsfilmklub, har 
stemmeret og kan vælges på den årlige generalforsamling i Hvalsø Bio. Filmklubben er 
medlem af Danske Børne- og Ungdomsfilmklubbers forening, DaBuf.

Tilmeldning kan ske fra 
søndag den 30. august klokken 12

Hold 1: 130 kr.   Hold 2: 140 kr. 




