Skanderborg Børnefilmklub er et tilbud til elever i 4-6. klasse.
Vi sammensætter et blandet program af gode børnefilm, som
medlemmerne kan se til rabatpris.
Filmene vises mandage og onsdage kl. 15.30 Du vælger selv
hvilken dag, der passer dig bedst. Prisen for alle 4 film er 100 kr.
Hvordan bliver man medlem?
Gå ind på www.dabufbio.dk/skanderborg - hvor man både kan
tilmelde sig og betale online.
Hvis det driller eller du har spørgsmål, så send os en mail på biografen@kulturhuset-skanderborg.dk eller ring på tlf. 8794 2972.
I biografen
Der er ikke nummererede pladser, så kom i god tid. Biografkiosken holder åben en halv times tid inden filmen starter.
Der vil altid være mindst én voksen til stede under filmen. Og
husk, man skal altid rydde op efter sig og tage sit affald med ud,
når filmen er slut!

2015-16

ANTBOY 2

Dansk tale, Fra 7 år, 84 min.

Mandag d. 2. november 2015
Onsdag d. 4. november 2015
Begge dage kl. 15.30
13-årige Pelle nyder sit liv som hemmelig
superhelt, efter at hans alter ego, Antboy, sendte ærkefjenden Loppen på den
lukkede.
Men der opstår problemer, da Pelle får
en rival. Skolens nye dreng, den smarte
Christian, skyr ingen midler for at vriste Ida
fra Pelle - og samtidig melder en kvindelig
superskurk sin ankomst. Den Røde Furie
kan gøre sig usynlig, og hun ønsker hævn
over Antboy!

SÅDAN TRÆNER DU
DIN DRAGE 2
Dansk tale, Fra 7 år, 105 min., 3D

Mandag d. 11. januar 2016
Onsdag d. 13. januar 2015
Begge dage kl. 15.30
Da Hikke og Tandløs på et af deres eventyr
finder en hemmelige ishule, der er hjem
for hundredevis af nye, vilde drager og en
mystisk dragerytter, ender de i centrum af
en kamp for at opretholde freden.
Hikke og Tandløs må stå sammen for at
beskytte det, de tror på og indse, at kun
sammen har de styrken til at ændre fremtiden for både drager og mænd.

F FOR FÅR

FAMILIEN BÉLIER

Mandag d. 30. november 2015
Onsdag d. 2. december 2015
Begge dage kl. 15.30

Mandag d. 1. februar 2016
Onsdag d. 3. februar 2016
Begge dage kl. 15.30

Fåret Frode keder sig lidt på bondegården,
så han pønser på at tage en fridag.
Desværre resulterer hans plan i, at en
løbsk campingvogn fører bondemanden
langt, langt ind i den store by.

16-årige Paula er den eneste i sin familie,
der ikke er døv. Derfor må hun konstant
hjælpe sine forældre og sin lillebror med
at tolke og drive familiens gård. Hun drømmer om at blive sangerinde, og hendes
musiklærer opfordrer hende til at deltage i
en prestigefyldt sangkonkurrence i Paris.

Tilladt for alle, 85 min.

Efter et slag i hovedet har bonden også
mistet hukommelsen, så Frode har ikke
andet valg end at vove sig væk fra gården
og ind til byen for at redde bondemanden
hjem igen.

Danske tekster, Tilladt for alle, 106 min.

Nu må Paula vælge, om hun skal satse på
sin karriere eller fortsætte med at være
familiens uundværlige støtte?

