
Stenløse 
Børne– og Ungdomsfilmklub

byder velkommen til
45. sæson, 2021/2022,

i FORMAT BIO

Mellemgruppe 2.-3. klasse

Tilmelding på www.stenlosebornefilmklub.dk

Danske Børne– og Ungdomsfilmklubber

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. 14. 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.

Medlemskort er personligt og medbringes til alle forestillinger. 

BEMÆRK NY ADRESSE: 
Format Bio
Ballerup-Centret 2, 1. sal, 2750 Ballerup.

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

Efter en sæson med begrænsninger og restriktioner er vi nu tilbage 
som normalt. Vi glæder os til at byde jer alle velkommen i vores 
fine, nye FORMAT biograf.

Når du kommer til biografen, skal du sige farvel til dine forældre 
ude i foyeren udenfor biografen, hvor der vil stå en frivillig til at 
tage imod dig.
Skal du købe noget i kiosken, må dine forældre godt gå med ind, 
men så skal de have et gyldigt Coronapas eller en negativ 
Coronatest, der ikke er ældre end 72 timer.

Info til dine forældre: Sørg for at komme i fornuftig tid, både når 
der skal afleveres og hentes.

Stenløse Børne- og Ungdomsfilmklub følger de til enhver tid 
gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og tager forbehold 
for ændringer i programmet som følge af disse.



Mellemgruppe 2.-3.klasse

M1: Lørdage kl. 09:15 – Sal 1
M2: Lørdage kl. 09:30 – Sal 2
M3: Søndage kl. 09:30 – Sal 4
M4: Søndage kl. 11:30 – Sal 1

25/9 elle 26/9
Uuups! Dyr over bord
Cencur: 7 år - Spilletid: 85 min. - Dansk tale
Familiefilmen 'Uuups! Dyr over bord...' handler om de to 
bedste venner Fini og Lea, som man her finder ombord på 
Noahs ark. Ved et uheld ryger Fini og Lea imidlertid over bord.
Mens Fini vågner i en mærkelig koloni fyldt med meget 
velkendte skabninger der lever i harmoni, vågner Lea på en 
smuk ø. I et kapløb mod tiden, tidevand og skræmmende 
rystelser, skal Fini redde sine venner, genforene sig med sin 
familie og redde en hel koloni fra total ødelæggelse. Vil han 
klare det med hjælp fra sine gode venner?.

30/10 eller 31/10
Monsters Inc.
Censur: 7 år – Spilletid: 96 min. – Dansk tale
Alle verdens monstre bor i Monstropolis. Byen får sin energi 
fra Monsters Inc., der indsamler børns skrig. Imidlertid er 
børn ikke længere så nemme at skræmme, så Monstropolis
står overfor en energikrise. Derfor får den førende 
'skræmmer', det store blå monster Sully, den krævende 
opgave at løse problemet sammen med sin ven Mike. Det 
bliver ikke nemmere, da hans rival Randal Boggs også 
kommer på banen. Samtidig forvilder den lille pige Boo sig 
ind i monstrenes verden, og er der noget monstrene er 
bange for, så er det børn!

27/11 eller 28/11
Julemandens datter 2
Censur: 7 år – Spilletid: 91 min. – Dansk tale
I denne familiefilm følger vi igen julemandens datter, Lucia, 
der som den første pige nogensinde har fået lov til at gå på 
julemandsskole. Skolen er i fuld færd med at planlægge et 
fint besøg fra selveste kongen. Kongens magiske krystal bliver 
stjålet, og alle tror, at Oscar er tyven. Lucia må nu satse alt 
for at bevise sin vens uskyld og finde den rigtige tyv. Sammen 
med Oscar kommer hun på sporet af et hemmeligt 
broderskab, der ønsker at slukke julens glød for evigt.

15/1 eller 16/1
Lassie kommer hjem
Censur: 7 – Spilletid 96 min. – Dansk tale
Familiefilmen er en ny film om den populære hund.
Lassie og Frederik er uadskillelige. Frederiks far mister sit job 
og familien flytter til en mindre lejlighed, hvor det ikke er 
tilladt at have hund. Frederik er knust! De er nødt til at 
aflevere Lassie til Greve von Springer, som lover at passe 
godt på ham. Men en af grevens ansatte er ond mod Lassie, 
og hunden flygter for at lede efter sin ægte ejer. Drengen kan 
heller ikke længere undvære Lassie, så da han hører, at Lassie
er stukket af, sætter han sig for at finde sin bedste ven

5/2 eller 6/2
Trolls på verdensturne
Censur: 7 år – Spilletid 91 min. – Dansk tale
Animationsfilmen 'Trolls på verdensturné' er det andet kapitel 
om de små trolde med pangfarvet strithår.
Denne gang udvides Trolls-universet, da Poppy, Kvist og de 
andre pop-trolls opdager, at de faktisk ikke er de eneste trolde 
på jorden. Der er mange, mange flere - og de er alle inddelt 
efter deres egen musikgenre fra heavy metal over techno til 
country.
Da alle troldenes sikkerhed pludselig er i fare, bliver det Poppy
og Kvists opgave at forene alle verdens trolde i harmoni - men 
det er sværere end som så.

12/3 eller 13/3
Raya og den sidste drage
Censur: 7 år – Spilletid: 114 min – Dansk tale
Familiefilmen 'Raya og den sidste drage' følger den ensomme 
kriger Raya fra fantasy-riget Kumandra.
Raya slår sig sammen med en gruppe udskud i sin søgen efter 
at finde den sidste drage og bringe lys og harmoni tilbage til 
deres verden. 
Fantasy-eventyret kommer til at have et tema som håb, 
hvilket er inspireret af de smukke og forskelligartede kulturer 
i Sydøstasien.

KOM I GOD TID – TUSIND TAK.
Aflevering: Ved indgangen til biografen.
Afhentning: I forhallen ved toiletkernen.

Ved 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.

Der tages forbehold for filmenes tilgængelighed, der kan 
komme ændringer.


