HVEM KAN GÅ i FiLMKLUB?
Filmklubben er inddelt i 3 grupper:

Hold 1

Hold 2

Hold 3 er for førskolebørn

Førskolebørn ledsages af en voksen.

HVAD TID STARTER FILMEN?
BEMÆRK

F Hold 1 starter kl. 10:30 på søndage.

Hold 2 + 3 starter kl. 10.00 på søndage

Hold 1 + 2+ 3 starter kl. 16.00 på mandage.
Når du tilmelder dig BIFFEN, skal du bare vælge
den ugedag, du ønsker at se filmene hver gang.

TiLMELDiNG

TILMELD DIG PÅ NETTET
- her finder du vejledning i det nye billetsystem:

www.sbif.dk

BEMÆRK:
Det er ikke muligt at købe billet i kontantsalg i biografen.
Få flere informationer på hjemmesiden.

et førskolebarn
+ en voksen

5 film 200 kr
et skolebarn

GRATIS
POPCORN
TIL FØRSTE
FILM

5 film 160 kr
Forælder

5 film 100 kr
FIND OS PÅ

Kom i god tid, når dit barn skal i BIFFEN.
Også når filmen er slut og barnet skal hentes er det en
god idé at være i god tid. Hellere for tidligt end for sent!
Benyt ventetiden til en snak med de andre forældre...

BEMÆRK

Det er IKKE tilladt selv at medbringe popcorn,
slik eller sodavand til forestillingerne.
Der er mulighed for at købe det i Panorama.
SLAGELSE BØRNEFILMKLUB BIFFEN « SÆSON 2021-2022

Søg på: Slagelse Børnefilmklub - Biffen

HVAD KOSTER DET?

Alle film vises i

Førskolebarn + en forælder: 200,- kr. + dankortgebyr
Skolebarn 160,- kr. + dankortgebyr
Forælder 100,- kr. + dankortgebyr
Prisen dækker medlemskontingent (30 kr. pr.
person), 5 film + gratis popcorn ved sæsonstart.
KUN filmklubbens medlemmer har adgang til
forestillingerne i BIFFEN, og det er IKKE muligt
at købe billet til en enkelt forestilling.

FIND OS PÅ

FACEBOOK

Søg på: Slagelse Børnefilmklub - Biffen

SLAGELSE BØRNEFILMKLUB BIFFEN « SÆSON 2021-2022

Louise Ulrich Grafisk

KOM I GOD TID

FACEBOOK

SLAGELSE BØRNEFILMKLUB BIFFEN « SÆSON 2021-2022

Filmomtale Hold 1

3.-4.oktober 20

Croods 2 (95 min.)

Filmomtale Hold 2

3.-4.oktober 202

21

Da Hitler stjal den lyserøde kanin

R 2021

7.-8. NOVEMBER

Lassie kommer hjem (96 min.)

5.-6. DECEMBE

. NUAR 20
9.-10.3JA
EN STUDIO

PONOC FILM

AF DEN OSCAR®-NOMINEREDE INST

Busters verden 2021 (92 min.)

Ulvehunden Hvidtand, er halvt ulv halvt hund. Hvidtand er vokset
op i den barske canadiske ødemark og er blevet meget større
og vildere end de andre slædehunde. Hvidtands nysgerrighed er
med til at bringe ham ud på sit livs eventyr, hvor han kommer til
at tjene vidt forskellige herrer.

HIROMASA YONEBAYASHI

(‘ARRIETTY’ & ‘MARNIE - MIN HEMMELIGE VENINDE’)

(93 min.)

Villy rejser gennem rummet med sine forældre. Men da en
meteorregn pludselig starter, bliver han nødt til at bruge en
redningskapsel. Kort tid efter, nødlander han på en uudforsket
planet. Han er dog ikke alene, for overlevelsesrobotten Buck
er fulgt med i redningskapslen.

2022

7.-8. NOVEMBER

2021

2021

Postmand Per melder sig til en TV-talentkonkurrence i håb
om at vinde en rejse med konen til Italien. Men Postmand Per
har et langt større talent, end han troede, og snart er han på
vej til London for at dyste mod den unge Jens Påske og hans
overambitiøse manager, Wilfred Torden.

5.-6. DECEMBER

Peddersen og Findus den bedste jul nogensinde (83 min.)

2021

Findus hopper op og ned, dag og nat, på sin nye madras.
Peddersen er ved at være træt af det, så han finder på en
løsning. I udhuset indretter Peddersen et hoppeværelse til den
lille kat, så han ikke forstyrrer i huset. Men Findus begynder at
elske friheden så meget, at han beslutter at flytte derud.
Skal Peddersen virkelig undvære sin lille ven i huset?

22

Pinnocchio

Cirkeline, Coco og det vilde
næsehorn (65 min.)

9.-10. JANUAR 20
(119 min.)

22

Kagekampen

(78 min.)

MED DANSK TALE!

ANGELFILMSDK

Peter kanin hopper hjemmefra

5.-6. DECEMBER

I filmen ’Iqbal & Den Indiske Juvel’ er Iqbals tante
Fatwa blevet udnævnt til Vogter af Den Indiske Juvel.
Derfor overtaler Iqbal sin far til at købe flybilletter
til hele familien, så de kan overvære ceremonien i Indien.
Men intet går som planlagt…

2022

6.-7. FEBRUAR

Far til 4 og vikingerne (85min.)

Malous jul (88 min.)

1

Tegnefilm med små historier om den store stygge ræv,
der ikke er så styg at hønsene er bange for ham.
F.eks. stjæler han tre æg fra en rugende høne,
men opdrager kyllingerne i stedet for at spise dem.

Familiefilmen ’Hacker’ følger den 13-årige usædvanligt gode
hacker Benjamin, hvis mor forsvandt da han var 7 år gammel,
og som aldrig har kendt sin far. Da nogle nye overvågningsbilleder
kunne tyde på, at Benjamins mor stadig er i live, indleder han
sin egen eftersøgning i samarbejde med veninden Savannah ved
hjælp af moderne teknologi.

R 2021

’Julemandens Datter’ foregår i Grønland, hvor den 12-årige
Lucia bor med sin familie. Hendes far er dog ikke hvem som
helst; Han er nemlig Julemanden. Lucia går på julemandsskolen, men har ikke nogen chance for at blive Julemand.
Hun er nemlig ikke en dreng, og det synes hun ikke er fair.
Derfor protesterer hun.

9.-10. JANUAR

Yakari på store eventyr (83 min.)

2021

Jakob er blevet voksen og har fået sin egen familie. Han er
faret vild i voksenverdenen, og nu må hans barndomsvenner
fra Hundredmeterskoven komme til undsætning og vise ham
på rette vej.

Julemandens datter 2 (91 min.)

3.-4.oktober 202

1

(119 min.)
Actionfilmen ’Bumblebee’ er den sjette film i Transformers serien.
Bumblebee er på flugt fra planeten Cybertron og holder sig nu
skjult på Jorden. Den 18-årige Charlie opdager en gul
Volkswagen Beetle under en presenning hos en mekaniker,
og det viser sig at være Bumblebee. Dette åbner op for en
helt ny verden for den unge teenager. (Bemærk: engelsk tale).

Den unge yeti Migo bor i en landsby i bjergene, hvor man ikke
sætter spørgsmålstegn ved sin omverden. En dag finder Migo
noget han troede var en myte – et menneske. Ingen i hans
landsby tror på ham, og det sætter ham ud på en rejse for at
bevise overfor sin landsby, at de såkaldte ’smallfoots’ eksisterer.

7.-8. NOVEMBE

Filmomtale Hold 3

Den japanske animationsfilm ’Mary og troldkvindens blomst’
handler om en ung pige, som får magiske kræfter af en fortryllende blomst. Mary er ellers en helt almindelig pige, som har svært
ved at falde til på landet uden eventyr eller nye venner. Men da
hun en dag følger efter en kat, opdager hun en lysende blomst og
et gammelt kosteskaft. Nu starter en ny verden for Mary…

Tom og Jerry (101 min.)

6.-7. FEBRUAR 2

Den danske fantasyfilm ’Vildheks’ handler om pigen Clara,
der lever et helt almindeligt liv, indtil en mystisk kat overfalder
hende, og hun opdager, at hun er langt fra normal.Clara er
simpelthen en vildheks, hvilket betyder, hun har en speciel
kontakt til naturen og dyrene. Snart er Clara i fare.
Heksen Kimæra er nemlig ude efter hendes kræfter.

022

Anna er ked af det, fordi hun har glemt sin dukke Sophie i
sommerhuset, og hendes forældre vil ikke hente den.
Sammen med sin bamse tager hun sagen i egen hånd og
flyver afsted i hans gule flyvemaskine sammen med
andenpiloten Goggeletten.

6.-7. FEBRUAR 2

Luna og den magiske krystal

(89 min.)

Kasper og Sofie glæder sig til at komme på vandretur med
deres forældre. Forventningerne bliver endnu større, da
eventyreren Cecilie Skov kommer på besøg i børnehaven!
Og sikke en tur de får: De kører hundeslæde, prøver en
svævebane, padler i kano og kommer helt tæt på den
storslåede natur. Det bliver på ingen måde kedeligt!
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