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

Mellemgruppe 2.-4. 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

Mellemgruppe 2.-4.klasse
M1:
M2:
M3:
M4:

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

28/11 eller 29/11
HACKER
Censur: 7 år - Spilletid: 96 min. - Dansk tale
Vi føler den 13-årige usædvanligt gode hacker Benjamin, hvis
mor forsvandt da han var 7 år gammel og som aldrig har kendt
sin far. Nogle nye overvågningsbilleder kunne tyde på at
Benjamins mor stadig er i live, så han indleder sin egen
eftersøgning sammen med veninden Savannah. Det bliver
starten på en nervepirrende omgang katten-efter-musen med
Forsvarets Efterretningstjeneste.

Afhentning: På siden/bagsiden ved nødudgange.

12/12 eller 13/12
GRINCHEN

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.

Censur: Alle - Spilletid: 90 min. - Dansk tale
Animationsfilmen er baseret på Dr. Seuss’ populære historie
om den grønne julehader, der igen er klar til at sprede dårlig
julestemning. Grinchen ønsker bare fred og ro, så da
Hvemmerne erklærer, at deres julefest skal være den største
nogensinde, ser han ingen anden udvej end at klæde sig ud
som julemand og ødelægge deres stort anlagte fejring.

19/9 eller 20/9
DR. DOLITTLE

9/1 eller 10/1
LUCKY LUKE: MOD VEST

Censur: 7 år - Spilletid: 104 min. - Dansk tale
Dr. Dolittle har vendt menneskenes verden ryggen efter sin
kones død. Han synker ned i selvmedlidenhed og kun i selskab
med de dyr, han har lært at tale med. Men da selveste
Dronning Victoria har brug for hans hjælp, går den gode doktor
i aktion igen. Sammen med dyrene og en ung dyreven drager
han ud på verdenshavene for at finde en mirakuløs medicin.

Censur: Alle - Spilletid: 85 min. - Dansk tale
Lucky Luke påtager sig opgaven at lede en gruppe håbefulde
nybyggere gennem det farefulde Vesten på rejsen mod
Californien. Der er de blevet lovet jord af svindleren mr. Crook
som, for at sikre sig at de ikke når frem, har givet dem en frist
på 80 dage. Inden da må Lucky Luke sætte en stopper for de
fire Dalton-brødres hærgen i New Yorks banker. Han tager dem
med på slæb på den farefulde rejse.

24/10 eller 25/10
FREMAD

30/1 eller 31/1
DEN LILLE AFSKYELIGE SNEMAND

Censur: Alle - Spilletid: 102 min. - Dansk tale
Ian og Barley bor sammen med deres mor i en forstad, hvor
verdens myter og magi for længst er gået i glemmebogen.
Brødrene får en ældgammel stav og trylleformular af deres
afdøde far på Ians 16 års fødselsdag. Med den får de
mulighed for at tilbringe 24 timer i selskab med faren. Men
forsøget går lidt galt – kun farens ben bliver tryllet frem.
Sammen med farens ben går jagten nu på en magisk krystal.

Censur: 7 år - Spilletid: 97 min. - Dansk tale
Animationsfilmen handler om en magisk yeti, også kendt som
den afskyelige snemand, der må vende hjem til sin familie. Den
kinesiske pige Yi opdager yetien på toppen af sit tag og de
bliver snart venner. Sammen tager de på en rejse til Himalayas
bjerge for at genforene den afskyelige snemand med sin
familie. Problemet er bare, at en manisk rigmand er på sporet
af Yi og hendes nye, kæmpestore ven.

