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 kl. 15.30 og lørdage kl. 10.30. Du vælger
selv hvilken dag, der passer 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 ring på 38421111 eller
send os en mail på biografen@kulturhuset-skanderborg.dk
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!
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ANTBOY 3

Dansk tale, 85 min.

Lørdag d. 26.11.16 kl. 10.30
Mandag d. 28.11.16 kl. 15.30
Teenageren Pelle Nøhrmann har fået nok
af sit hemmelige liv som superhelten Antboy og starter på efterskole sammen med
sin kæreste, Ida.
Samtidig bliver Antboys gamle ærkefjende,
superskurken Loppen, udskrevet. Han får
job i firmaet Exofarm, der ledes af den
onde Alicia Dufort.
Da også en rivaliserende, ultrasej superhelt melder sin ankomst, må Antboy tage
en sidste tørn som forbryderbekæmper.

IQBAL OG DEN HEMMELIGE OPSKRIFT
Dansk tale, 90 min.

Lørdag d. 4.2.17 kl. 10.30
Mandag d. 6.2.17 kl. 15.30
Iqbal Farooq er en glad og charmerende
dreng med krudt i røven. Nogen gange
med lidt for meget krudt, i hvert fald hvis
det står til Iqbals far, der konstant er på
nakken af ham og vil have Iqbal til at tage
livet lidt mere seriøst.
Deres forhold bliver ikke bedre af, at Iqbal,
sammen med veninden Sille og hans
lillebror Tariq, ved et uheld kommer til at
springe dele af hans skole i luften.

INDERST INDE

JUNGLEBOGEN

Lørdag d. 7.1.17 kl. 10.30
Mandag d. 9.1.17 kl. 15.30

Lørdag d. 4.3.17 kl. 10.30
Mandag d. 6.3.17 kl. 15.30

Inde i pigen Rileys hoved arbejder fem
følelser hårdt i hovedkvarteret hver dag,
under ledelse af optimisten Glæde, hvis
største opgave er at sikre, at Riley er lykkelig. Vrede sørger for retfærdighed,Frygt
for sikkerhed, og Afsky sørgerfor, at Riley
ikke bliver forgiftet, ved for eksempel at
spise broccoli. Til sidst er der Triste, som
ikke helt er sikker på, hvad hendes opgave
reelt går ud på, og det er de andre også i
tvivl om.

Drengebarnet Mowgli vokser op hos en
ulvefamilie i junglen. Da den menneskehadende tiger Shere Khan vender tilbage til
området, kommer Mowglis liv i fare.

Engelsk tale, 97 min.

Da Riley og hendes familie beslutter sig
for at flytte til en ny og ukendt by, kommer
følelserne på hårdt arbejde.

Engelsk tale, 105 min.

Drengens ven, panteren Bagheera, finder
det klogt at flytte Mowgli tilbage til menneskenes landsby. Der bliver til en lang og
begivenhedsrig tur gennem junglen, hvor
Mowgli bl.a. møder den dovne bjørn Baloo
og kæmpeaben kong Louie. (Scope)

