
et førskolebarn
+ en voksen

5 film 250 kr
et skolebarn

5 film 200 kr
Forælder

5 film 100 kr

Alle film vises i

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.

KOM I GOD TID
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.

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.

HVAD KOSTER DET?
Førskolebarn + en forælder: 250,- kr. + dankortgebyr 

Skolebarn 200,- 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.

GRATIS
POPCORN
TIL FØRSTE

FILM

FIND OS PÅ         FACEBOOK
Søg på: Slagelse Børnefilmklub - Biffen

FIND OS PÅ         FACEBOOK
Søg på: Slagelse Børnefilmklub - Biffen

SLAGELSE BØRNEFILMKLUB BIFFEN « SÆSON 2022-2023 SLAGELSE BØRNEFILMKLUB BIFFEN « SÆSON 2022-2023 SLAGELSE BØRNEFILMKLUB BIFFEN « SÆSON 2022-2023

HVAD TID STARTER FILMEN?
BEMÆRKF  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.



Filmomtale Hold 2 Filmomtale Hold 3
Robotbror  (84 min.)

'Robotbror' foregår i en nær fremtid, hvor klimaproblemerne 

er løst, og alle børn har deres egne menneskelignende 

robotter, der følger dem rundt som personlige assistenter. 11-

årige Alberte har desværre en virkelig forældet én af slagsen, 

som mest af alt ligner en forvokset bamse. Og hun mobbes i 

skolen af samme grund. Men hendes popularitet vender, da 

hun i fødselsdagsgave får den nyeste humanoid-model på 

markedet

Clifford  (97 min.)
Den store røde hund handler om en ung piges kærlighed til 

den knaldrøde hundehvalp Clifford. Hendes kærlighed får 

hunden til at vokse og vokse. Skolepigen Emily Elizabeth 

støder en dag på en magisk dyreredder, som giver hende 

en lille rød hundehvalp som gave. Næste dag vågner hun 

op til, at lille Clifford har vokset sig kæmpe stor, og fylder 

hele lejligheden.

Krummerne - 
det er svært at være 11 år  (84 min.)
Familien Krumme vil holde skærmfri uge. Krumme finder nogle 

gamle Kim-bøger på loftet, som han sluger råt, og han bliver 

inspireret til at starte sit eget detektivbureau med sin ven 

Tom. Da forbryderne, Tina og Jeff, stjæler Anastasia-

diamanten fra Nationalmuseet, ser Krumme sin chance.

Sonic 2 (120 min.)

Sonic er ivrig efter at bevise, at han har, hvad der skal til 

for at blive en rigtig helt. Hans chance kommer, da dr. 

Robotnik vender tilbage, denne gang med en ny partner, 

Knuckles, på jagt efter en smaragd, som har styrken til at 

udslette civilisationer. 

Ghostbusters Afterlife 
med engelsk tale (124 min.)

Da en enlig mor og hendes to børn kommer til en lille by, 

begynder de at opdage deres forbindelse til de oprindelige 

Ghostbusters og deres bedstefars hemmelige eftermæle. Dette 

er det næste kapitel i det originale Ghostbusters-univers.

Ida og Pjalte (90 min.)

”Ida og Pjalte” er historien om en lille pige og hendes 

”usynlige ven” Pjalte. En charmerende, men 

udfordrende tøjdukke, som Mark, Rubys storebror, 

har syet til hende. En dukke som bliver Idas nye bedste 

ven, men som samtidig bliver årsag til konflikter i 

familien, hvilket munder ud i en dramatisk 

redningsmission.

Paw Patrol (87 min.)

Ryder og Paw Patrol får travlt med at rydde op efter 

Humdinger, da han bliver borgmester i Adventure City, og de 

får hjælp af en ny allieret, den kvikke gravhund Liberty. Med 

nye spændende køretøjer og finurligt udstyr kæmper 

hvalpene for at redde Adventure Citys indbyggere.

Filmomtale Hold 1

Ternet Ninja 2  (86 min.)
Da skurken Philip Eberfrø bliver løsladt fra det thailandske 

fængsel, må Aske og den ternede ninja finde en måde at 

fange ham på, før han slipper væk. Derfor rejser Aske, 

dukken og hele familien til Thailand, hvor et stort eventyr - 

og onkel Stewart - venter. *BEMÆRK* Ternet Ninja 2 

varer lidt under halvanden time, og dens rulletekster 

efterfølges af en 25 minutter lang dokumentarfilm om 

tilblivelsen af filmen.

Brandmand Sam (60 min.)
Brandmand Sams fredelige, lille by bliver sat på den 

anden ende, da Norman mener at have set en 

flyvende tallerken. Snart invaderes byen af 

nysgerrige folk udefra, deriblandt et tv-hold på jagt 

efter grønne rumvæsener. Heldigvis holder 

Brandmand Sam hovedet koldt og begynder at 

undersøge, hvad der mon ligger bag ufo-

observationerne.

Mini-rensdyret Elliot (88 min.)

På Nordpolen har Julemanden problemer: Et af hans otte 

rensdyr går på pension og der er ikke lang tid til Juleaften. I 

mellemtiden, i North Dakota på en farm, møder vi hesten 

Elliot, der har ambitioner om at blive et rensdyr! Kan Elliot 

redde julen?

Bien Maja (89 min.)

'Bien Maja og det gyldne æg' handler om bien Maja og 

hendes ven Willi, der går på opdagelse uden for bikuben. 

Pludselig hører de den grønne myre Chomp råbe på hjælp. 

Han er på flugt fra næsehornsbillerne Rumba, Henchie og 

Boof, som vil stjæle det gyldne æg, han er på vej til 

myrekolonien på toppen af Bonsai Bjerget med.

 Forsvundet til Halloween (87min.)
Petra elsker halloween og ser frem til at skulle klæde sig ud, men 

i år gider Asger ikke alligevel. Han vil nemlig hellere hænge ud 

med sine venner og lave pranks. Men da Petra pludseligt 

forsvinder sporløst, må Asger spørge sin nabo Esther om hjælp. 

Udfordringer i form af tricktyve, farlige kæledyr og uhyggelige 

huse skal overkommes, hvis han vil redde Petra og samtidig finde 

ud af, hvad halloween også handler om.

Familien jul og nissehotellet  (88 min.)
Hugo bliver drillet af sine venner for at tro på nisser 

og beslutter sig derfor at gå mod sine følelser og 

tvinge sig selv til at blive stor. Men da familien er på 

juleferie, opdager han, at der bor nisser på hotellet. 

Hugo prøver at undgå at hjælpe nissepigen Sne, som 

har mistet sine nisseforældre og bor alene med sine 

søskende. Sne vil hjem til nissernes land, men kan ikke 

få rensdyrene til at flyve, for hun har aldrig lært magi. 

Jungle Cruise med engelsk tale 
Filmen 'Jungle Cruise' er baseret på Disneylands forlystelse ved 

samme navn, hvor en mindre flodbåd tager deltagerne gennem 

en eventyrlig jungle. Junglen er fyldt med både farlige dyr og 

krybdyr, og alt kan ske, da det labyrintlignende landskab også 

indeholder et overnaturligt element.

Syng 2 (110 min.)
Den altid optimistiske koala Buster Moon og hans 

stjernespækkede musicaltrup er i gang med 

forberedelserne til deres mest ekstravagante show 

nogensinde. De skal nemlig opsætte en musical i Crystal 

Tower teatret i den berømte by Redshore City.

EN STUDIO PONOC FILM

 AF DEN OSCAR®-NOMINEREDE INST

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

MED DANSK TALE!

ANGELFILMSDK

(127 min.)

13.-14. NOVEMBER 2022

2.-3.oktober 2022

4.-5. DECEMBER 2022

5.-6. FEBRUAR 2023

8.-9. JANUAR 2023
8.-9. JANUAR 2023

5.-6. FEBRUAR 2023

4.-5. DECEMBER 2022

5.-6. FEBRUAR 2023

13.-14. NOVEMBER 2022

8.-9. JANUAR 2023

2.-3.oktober 2022

13.-14. NOVEMBER 2022

2.-3.oktober 2022

4.-5. DECEMBER 2022




