MY Bio
Filmklub for børn ca. 3 - 6 år
Sæson 2015/16
Alle film vises søndag formiddag kl. 10.30
6 biografture for barn + ledsager: kun 300,- kr.
Dato

Filmtitel

2015
20/9 Pip og Papegøje 43 min
25/10 Cykelmyggen og dansemyggen 75 min
22/11 Peddersen og Findus: Nissemaskinen 70 min
2016
31/1 Cirkeline - Storbyens mus 60 min
28/2 Peter Pedal 86 min
3/4
Mumitroldene og jagten på kometen 75 min

Adresse: Rosensgade 10, 8300 Odder
Info og billetter:Tlf. 86540077 - www.biffen-odder.dk

Den 20. september:

PIP & PAPEGØJE, 2005
Handling:
Tobias' største ønske er at få en fugl, så da han en dag redder en syg
spurv, smugler han den med hjem. Den viser sig at være Den Blinde
Fe, og som belønning får Tobias et ønske opfyldt. Desværre er Den Blinde Fe virkelig dårlig l
at trylle, og Tobias bliver ved en fejl forvandlet l en grøn papegøje og må nu flyve ud i verden. Snart har den onde fuglehandler fanget ham, og det er ikke så heldigt: Hvis ikke Tobias
bliver tryllet om, inden der er gået 29 mer, vil han forblive papegøje for evigt. I mellem den
går Tobias' mor, den forelskede vicevært, Den Blinde Fe og to måger i gang med at lede e er
Tobias. Så mon ikke en af dem finder ham i de ... Filmen, der er en blanding af realfilm og
anima on med Peter Frödin i alle voksenroller, bygger på Kim Fupz Aakesons børnebog med
samme tel. ©Filmcentralen

D. 25. oktober:

CYKELMYGGEN & DANSEMYGGEN, 2007
Handling:
Dansemyggen Dagmar elsker at danse og så elsker hun Egon, som
derimod elsker at cykle. Han mener derfor, at de må sæ e deres forhold lidt på stand by, ind l hans drengedage er forbi og han har set
noget mere af verden. Men inden Egon når så langt, så dræber den
onde myredronning Dominella og hendes soldater den sorte myredronning. Og så bliver de to myg involveret i et sandt drama. ©Scope

D. 22. november:

PEDDERSEN & FINDUS ‐ NISSEMASKINEN, 2005
Handling:
Ka en Findus har aldrig nogensinde mødt julenissen, så da han hører en flok børn fortælle om den, bliver han helt fyr og flamme. Peddersen tror ikke på julenissen, men han kommer alligevel l at love
Findus, at nissen helt sikkert dukker op l jul. Og er der så andet at
gøre end at opfinde og bygge en nissemaskine? ©Scope

D. 31. januar:

CIRKELINE ‐ STORBYENS MUS, 1998
Handling:
Jannik Hastrups lille pige Cirkeline er a er på banen. Sammen med
vennerne har hun taget turen l storbyen, hvor et nyt eventyr venter
på den lille tænds kpige. ©Scope

D. 28. februar:

PETER PEDAL, 2006 (Curious George)
Handling:
Ted rejser l Afrika for at finde en statue og køber en safaridragt og
en gul hat l formålet. Det lykkes ikke at finde statuen - l gengæld
ser en lille abe sit snit l at snige sig med Ted l USA som blind passager. Ted kalder aben Peter, og selv om Peter laver en masse ravage,
er han også en sød lille fæ er og de to bliver gode venner. ©Scope

D. 3. april:

MUMITROLDENE OG JAGTEN PÅ KOMETEN, 2010
(MUUMI JA PUNAINEN PYRSTÖTÄHTI)

Handling:
Alt er blevet gråt i Mumidalen, og den kloge bisamro e mener, det
skyldes en nært forestående katastrofe fra himlen. Derfor drager
Mumitrolden, Snif og mumrikken mod observatoriet på en hjemmebygget tømmerflåde. Ved deres fremkomst varsler professoren, at en
komet vil ramme Jorden om fire dage, fire mer, fire minu er og fireogfyrre sekunder - eller cirka deromkring. ©Scope

Informa on l de voksne:
De e er så filmprogrammet l filmklubben for de yngste børn: MY-Bio.
Vi viser kvalitetsfilm af både nyere og ældre dato og veksler mellem spille– og tegnefilm. Vi søger at vælge film af høj kvalitet, og vil gerne være med l at formidle
børnekulturelt arvegods l den nye genera on af biografgængere.
6 biogra ure for barn + ledsager for kun 300,‐ kr.
Enkelt‐medlemskab kan tegnes for 175,‐ kr. pr. person
Alle film vises søndag formiddag kl. 10.30

Pladserne er fortsat u-nummererede i filmklubregi, så kom i god d før fores llingen. Filmen starter præcis!!!
OBS! Vi lbyder pasning af evt. mindre søskende under fores llingerne.
Der kan købes sodavand, slik og kaﬀe, som kan nydes såvel i salen som i vores hyggelige café.
Om betaling og lmelding:
Du kan købe et dobbelt medlemskab for barn+ledsager for kun 300,- kr. Prisen for
en enkelt person er 175,- kr.
Tilmelding og betaling l filmklubben sker online via Biﬀens hjemmeside
www.biﬀen-odder.dk
Klik på linket i venstre side: Betaling l Filmklubberne og here er Betaling l MY‐
Bio med et elektronisk betalingskort. Har du ikke mulighed for elektronisk betaling, kan lmelding og betaling ske ved indgangen på første filmklubdag.

Første film vises d. 20. september
Kontaktperson:
Gi e Lykke: 20 10 17 60
eller Biﬀen: 86540077

