Stenløse Børne– og Ungdomsfilmklub
er en frivillig forening, som har vist børnefilm siden 1977
og medlem af DaBUF, Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber.
Generalforsamling afholdes i august,
se www.stenlosebornefilmklub.dk

Medlemskab tegnes for en sæson
Hvor: www.stenlosebornefilmklub.dk
Tilmelding: Fra d. 15. august via internettet
Kontingent: 120 kr. for 6 forestillinger
Betaling: Via internet, samtidig med tilmelding
Medlemskort: Udsendes automatisk til den indtastede e-mail, når
online-betaling er gennemført.

Stenløse
Børne– og Ungdomsfilmklub
byder velkommen til
44. sæson, 2020/2021,
i Baltoppen BIO

Lillegruppe 0.-1.klasse
Tilmelding på www.stenlosebornefilmklub.dk

Medlemskort er personligt og medbringes til alle forestillinger.

Adresse:

Baltoppen BIO 1-2
Baltorpvej 20, Ballerup – vores sidste sæson på denne adresse.

For yderligere oplysninger kontakt:
e-mail: bio@stenlosebornefilmklub.dk
E-mail: mail@baltoppenbio1-2.dk
Telefon: 4464 3232

Det bliver, grundet COVID-19 situationen, en noget anderledes sæson.
Vi er blevet pålagt at reducere kraftigt i antal deltagere pr. hold, hvilket
betyder at vi desværre ikke kan lukke lige så mange filmglade børn ind
som vi plejer. Vi har forsøgt at tænke kreativt og oprettet nogle ekstra
hold, men det er desværre stadig ikke helt oppe på samme niveau som
sidste sæson.
For børn fra 2. klasse og op, betyder det at de skal sige farvel udenfor
biografen. Det er også her de skal hentes igen.
For forældre til børn i 0.-1. klasse, sørg for at komme i god tid da der
kan være kø ved indgangen pga. restriktioner mht. antal af personer i
foyeren.
Stenløse Børne- og Ungdomsfilmklub vil under alle omstændigheder
følge de gældende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

Danske Børne– og Ungdomsfilmklubber

Lillegruppe 0.-1.klasse
L1:
L2:
L3:
L4:

Lørdag kl. 09:30 – Sal 1
Lørdag kl. 11:30 – Sal 2
Søndag kl. 09:30 – Sal 1
Søndag kl. 13:30 – Sal 1
KOM I GOD TID – TUSIND TAK.
Aflevering: Ved indgangen til biografen – Husk at holde
afstand til hinanden i køen.
Afhentning: På siden/bagsiden ved nødudgange.

NB: Ved mindste tegn på sygdom, skal barn/ung selvfølgelig
blive hjemme – tak.
Der er mulighed for at vaske og spritte hænder i biografen.
Ønskes mundbind, skal de selv medbringes.
Alle børn/unge bedes spritte hænder både når de går ind og
når de går ud af biografen.

28/11 eller 29/11
DRØMMEBYGGERNE
Censur: 7 år – Spilletid: 81 min. – Dansk tale
Handler om den 12-årige Minna, hvis liv bliver ændret da
hun får en bonussøster Jenny. Men Minna ønsker Jenny
langt væk. En dag opdager Minna at drømme ikke kommer
af sig selv, men fabrikeres af drømmebyggere og at hun kan
ændre Jennys personlighed ved at ændre hendes drømme,
men Minna går for langt. Sammen med drømmebyggerne
må hun redde Jenny og forene deres familier.

12/12 eller 13/12
PEDERSEN OG FINDUS, DEN BEDSTE JUL
NOGENSINDE
Censur: Alle – Spilletid 82 min. – Dansk tale
I familiefilmen har katten Findus lagt store planer for en
perfekt juleaften. Der skal bages peberkager, pyntes op og
selvfølgelig skal der findes et flot juletræ. Men da Pedersen
falder og slår sin fod, synes alt håb ude. Findus mister troen
på at det overhovedet bliver jul i år, men kreativitet og gode
naboer hjælper dem.

19/9 eller 20/9
VITELLO

9/1 eller 10/1
SPIONER PÅ MISSIONER

Cencur: Alle - Spilletid: 72 min. - Dansk tale
Familiefilmen handler om Vitello, der bor sammen med sin mor
i et rækkehus ved Ringvejen. På en måde er det okay at være
Vitello. Han får masser af spaghetti med smør og riveost. Han
har sine irriterende venner Max og Hasse, og han er også ven
med møgungen William. Men på en måde er det ikke helt okay,
Vitello har nemlig ikke nogen far. Eller det har han, han kender
ham bare ikke. Så han går på jagt efter en far.

Censur: 7 år – Spilletid 102 min. – Dansk tale
Verdens bedste spion Lance Sterling og hans opfindermakker Walter på en hæsblæsende mission. Den super seje
spion forvandles ved et uheld til en due. Nu må Lance
modvilligt slå sig sammen med Walter for at klare den fælles
fjende superskurken Killian. Lance og Walter skal altså lære
at stole på hinanden. Animationsfilmen er lavet af folkene
bag bla. Ice Age og Ferdinand.

24/10 eller 25/10
ELLEVILDE ELLA

30/1 eller 31/1
FAMILIEN ADDAMS

Censur: Alle – Spilletid: 79 min. – Dansk tale
Animationsfilmen ‘Elleville Ella’ handler om pigen Ella, som
er bedste venner med Mikkel.
Intet kan skille Ella og Mikkel ad, men en dag flytter en ny
dreng ind i deres kvarter.
Nu ændres alting, og Ella må tage på et eventyr for at redde
sit venskab med Mikkel.

Censur: 7 år – Spilletid: 87 min – Dansk tale
Animationsfilmen bringer rækken af populære karakterer til
live med både humor, sjov og monsterballade.
Den monstrøse familie består nemlig af diverse excentriske
familiemedlemmer, der har det bedst i skyggen. Her finder
man således bla. ægteparret Gomez og Morticia Addams,
deres to børn Wednesday og Pusley, Gomez’ bror Onkel
Fester, Familien Butler – og ikke mindst det lille
Frankenstein-lignende monster Lunch samt den levende
hånd Thing.

