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

R 2021

Vi følger igen julemandens datter, Lucia, der som den
første pige nogensinde har fået lov til at gå på
julemandsskole. Selveste kongen kommer på besøg, men
begivenhederne tager dog en uventet drejning, da kongens
magiske krystal bliver stjålet, og alle snart tror, at Oscar
er tyven. Lucia og Oscar må nu bevise Oscars uskyld.

9.-10. JANUAR

. NUAR 20
9.-10.3JA
EN STUDIO

Busters verden 2021 (92 min.)

11-årige Buster er fuld af kærlighed til livet og sine omgivelser.
Han ved, at livet kan være hårdt, men bl.a. ved hjælp af trylleri
og kærlighed finder han håb. Han hjælper i filmen sin haltende
lillesøster, sin far og sin mor og ikke mindst sin gamle ven Hr.
Larsen, der også er en ”magiens mester”.

PONOC FILM

HIROMASA YONEBAYASHI

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

MED DANSK TALE!

ANGELFILMSDK

(93 min.)

I den nye film om Peter Kanin er Bea brudt igennem som
børnebogsforfatter med fortællingerne om Peter og de
andre kaniner. Men gnaveren er stadig ikke helt på
bølgelængde med Beas nye ægtemand Thomas, så da parret
tager på ferie, hopper Peter ind til storbyen for at finde sig
selv - men det nye eventyr gemmer også på store farer.
.

2022

2021

Bodil har fødselsdag. Det hele er dog ikke en fest, for alle er
trætte af hinanden. Lille Per er fanget i midten af det hele. Onkel
Anders tilmelder derfor familien til et ophold på et
familieterapisted. I en vikingelandsby. Og hjælper terapien ikke på
sammenholdet, så sker der til gengæld noget, når det er Bodils
liv der er på spil!

AF DEN OSCAR®-NOMINEREDE INST

Peter kanin hopper hjemmefra

7.-8. NOVEMBER

Far til 4 og vikingerne (85min.)

Malous jul (88 min.)

5.-6. DECEMBER

2021

Filmen 'Pinocchio' er en ny udgave af denklassiske Disney
tegnefilm. Den ensomme Gepetto snitter sig en trædukke og
samtidig får sig en søn, da der pustes liv i trædukken. Pinocchio
stikker af fra Gepetto og løber ind i den ene ulykke efter den
anden. Fra kidnapning, banditter og en tur I maven på en hval, til
landet af legetøj og mirakler. Filmen er fyldt med spændende og
til tider uhyggelige scener.

Tom og Jerry (101 min.)

Familiefilmen 'Tom & Jerry' blander animation med live
action i en ny fortælling om det umage makkerpar, katten
Tom og musen Jerry, der har eksisteret siden 1940.
I den nye film tager de to rivaliseringen til næste niveau, når
de rykker ind på the Royal Gate Hotel, hvor Tom bliver
hyret til at få jagtet musen Jerry ud af hotellet inden et
stort anlagt bryllup.

Cirkeline får en ny hjerteveninde med prinsessenykker ved
navn Coco. Samtidig møder Musen Ingolf et næsehorn, der
er træt af at være den lille. Sammen tager de små venner på
en rejse, der lærer dem, at det ikke altid er lykken at være
den, der bestemmer, og at selv et lillebitte næsehorn kan vise
sig at være en meget stor helt.

5.-6. DECEMBER

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

9.-10. JANUAR 20

(119 min.)

6.-7. FEBRUAR 2

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

2021

Katten Findus har lagt store planer for en perfekt juleaften
sammen med sin ejer Peddersen. Men da Peddersen falder
og slår sin fod, synes alt håb pludseligt ude, og
træfældningen må afsluttes uden succes. Findus mister
troen på, at det overhovedet bliver jul i år, men heldigvis har
de begge deres kreativitet i behold og naboer, der kan hjælpe
dem.

22

Pinnocchio

1

Familiefilmen 'Yakari på store eventyr' handler om
den lille Sioux-indianer Yakari. Han drager alene ud i
verden i jagten på vildhesten Lille Torden, som siges
at være utæmmelig. På sin rejse møder Yakari
mange farer, men opdager også at han har fået
evnen til at tale med dyrene. Yakari er kendt fra DR
Ramasjang, men her er der tale om en helt ny
animationsfilm.

'Malous Jul' handler om Malou, en rodløs og utilpasset
teenager, der efter at have været igennem en masse
plejefamilier, ender i en ny plejefamilie på den lille ø
Lunø. Den lille familie elsker jul og har pyntet meget op
til jul. Malou hader både jul og øen, så da hun møder
den sure gårdnisse Nils, forsøger de to at få Malou
smidt væk fra øen.De laver en nisse-ed, der betyder,
at Malou skal lave så meget ballade, at familien sender
hende hjem fra øen.

2022

6.-7. FEBRUAR

Yakari på store eventyr (83 min.)

2021

Collien Lassie og den 12-årige Frederik er uadskillelige, men
pga. flytning må Lassie flytte. Frederik er knust! Lassie
skal bo hos en greve, men stikker af. Frederik og grevens
barnebarn forsøger i fællesskab at finde Lassie.

Julemandens datter 2 (91 min.)

3.-4.oktober 202

1

(119 min.)
Filmen handler om en pige og hendes familie som må flytte kort
før 2. Verdenskrig. Anna er ikke klar over, hvem Hitler er. Hun
har for travlt med skole og venner til at bemærke Hitlers
ansigt, der pryder plakater over hele Berlin. Men da hendes far
en dag forsvinder, og familien i al hemmelighed forlader
Tyskland, begynder Anna at forstå, at manden på plakaterne
er ved at ændre hele Europa, og at livet aldrig bliver det samme
igen.

Neandertaler-familien fra Croods 1, må vove sig ud på en
forunderlig rejse i søgen på et nyt hjem, efter deres hjem
styrter sammen. Her møder de familien Bedrested, og da en
fælles fjende truer dem, må de slå sig sammen og se på tværs
af forskelligheder for at kæmpe sammen..

7.-8. NOVEMBE

Filmomtale Hold 3
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Kagekampen

(78 min.)

Alflingerne har levet i skjul i en bakke i mange år, men
Elfie beslutter sig for at finde ud af, hvordan livet på
overfladen er. Sammen med sine venner, Kipp og Buller,
kravler de op til jordens overflade, hvor der venter dem
et eventyr. Elfie bliver venner med Theo, der har
problemer med sin bagerbutik. De tre venner sætter sig
derfor for at få gang i butikken igen.

6.-7. FEBRUAR 2

Luna og den magiske krystal

(89 min.)
Luna er et lille pindsvin der er fuld af energi og har en
meget levende fantasi. Hun elsker at fortælle eventyr. Da
Bjørnekongen stjæler den magiske krystal, der sørger for
vand til skoven og skovens dyr, får Luna endelig en
mulighed for at bevise at hun har lige så stort heltemod
som dem i hendes eventyr!
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