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

Storegruppe 5.-9. 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

Storegruppe 5.-9.klasse
S1: Lørdag kl. 13:30 – Sal 1
S2: Søndag kl. 11:30 – Sal 2

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.

19/9 eller 20/9
LØVERNES KONGE

28/11 eller 29/11
VALHALLA
Censur: 11 år - Spilletid: 105 min. - Dansk tale
Tordenguden Thor og hans halvbror Loke ankommer til
Midgård (menneskenes verden), hvor de tager
vikingebørnene Røskva og Tjalfe med hjem som trælle.
Rejsen går til gudernes land, Asgård, hvor sammenholdet
mellem aserne er i opløsning, og den enorme Fenrisulv truer
deres mægtige hjem Valhalla.

12/12 eller 13/12
LAST CHRISTMAS
Censur: Alle - Spilletid: 103 min. - Engelsk tale, dansk tekst
Den romantiske julefilm handler om den unge kvinde Kate,
hvis liv er kørt ud på et sidespor. Kate arbejder for den
julebesatte Santa i en helårs julebutik, men hun er slet ikke i
julestemning denne december, efter hun sidste år blev
alvorligt syg og var tæt på at dø. Efter mange dårlige
beslutninger og endnu en omgang tømmermænd møder
Kate den positive Tom, som sender hende i en bedre retning.

9/1 eller 10/1
MARNIE – MIN HEMMELIGE VENINDE

Censur: 11 år - Spilletid: 118 min. - Dansk tale
En live-action-genindspilning af Disneys populære tegnefilm.
Løveungen Simba bliver kørt i stilling til at overtage pladsen
som dyrenes konge af sin far, Mufasa. Livet ligger for den
unge løves poter, men alt bliver vendt på hovedet, da
farbroren Scar myrder kongen for selv at træde i hans sted
og sender Simba væk med sin fars død på samvittigheden.

Censur: 7 år - Spilletid: 103 min. - Japansk tale, dansk tekst
Filmen handler om den unge pige Anna Sasaki, der bor hos
sine plejeforældre i Sapporo, Japan.
Efter et slemt astma-anfald beslutter plejeforældrene at
sende Anna på landet henover sommeren. Her møder hun
pigen Marnie, der bor i en stor villa omgærdet af mærkelige
begivenheder. Pigerne bliver tætte veninder, og langsomt
begynder en gammel historie at få nyt liv.

24/10 eller 25/10
FIGHT GIRL

30/1 eller 31/1
EN HELT ALMINDELIG FAMILIE

Censur: 11 år - Spilletid: 90 min. - Dansk tale
Bodil, også kaldet Bo, står mellem sine egoistiske forældre,
der bekriger hinanden for at få forældremyndigheden. Bo
må påtage sig at håndtere både sine forældres kontroverser,
såvel som sin introverte og diabetiske storebrors
teenagekvaler. Hendes indestængte vrede hober sig op,
men gennem veninden, Joy, introduceres hun til
kickboksning. Det bliver et skelsættende vendepunkt for
hende.

Censur: 93 min. - Spilletid: 93 min. - Dansk tale
Det dansk feel-good drama der handler om en lille
forstandsfamilie, hvis liv bliver totalt vendt på hovedet, da
faderen vælger at skifte køn. Thomas bliver til Agnete.
Men hvad gør det egentlig ved den fodboldglade familie?
Især den 11-årige datter Emma har svært ved at acceptere
den drastiske ændring.

