Hold 2 kl. 12 og ( Hold 3 kl. 14) 140,-kr (Der er kun 74 pladser pga Covid19. Vi opretter Hold 3, hvis Hold 2 fyldes op)

3/10-2020

Bjergkøbing rejser til
Månen, 75 min, anima-

tion, Norge, 2018

Et rumkapløb er skudt i
gang, efter det er blevet
bestemt ved lov, at man
rent faktisk kan eje månen. Tænk, hvis det var
os! Det synes opfinderen
Theodor Fælgen og hans
medhjælper Sofus lyder
vældig spændende. Den
norske regering er ivrig
efter at nå til månen, så
Theodor får hjælp til at
bygge sin raket. Hele
landet holder derfor øje
med lille Bjergkøbing!
Filmen slutter kl.13.25

7/11-2020

5/12-2020

9/1-2021

96 min, 2005

animation, Frankrig/
Canada, 2016

animation, 2014

Winkys Hest, Holland, Ballerina, 75 min,

Den 6-årige kinesiske
pige Winky flytter til
Holland, hvor hendes
far driver en kinesisk restaurant. Det er svært at
flytte til et nyt land med
andre traditioner og et
helt anderledes sprog. I
begyndelsen er Winkys
eneste ven en pony.
Hendes største drøm
bliver at få sin egen hest,
men hvor skal hun få
sådan en fra?
Filmen slutter kl.13.35

Félicia har en drøm om
at danse ballet. Men det
er ikke let for en forældreløs pige at komme
ind på den berømte
balletskole i Paris, så Felicia må stjæle en anden
piges identitet for at nå
sin drøm.

Filmen slutter kl.13.25

Rejsen til Fjerkongens rige, 88 min,

6/2-2021

Pigen og ræven, spil-

lefilm, 92 min, Frankrig,
2007
En tiårig pige møder
Den lille kanin Johan
hunræven, Titou, som
mister sin mor til Fjerhun prøver at tæmme.
kongen og lever på havet Filmen er en blanding af
med sin far for at undgå storslået fransk natursamme skæbne. Men
dokumentar og eventyr.
Johan savner sin mor,
Den beskriver hvordan
og da faderen en dag
venskabsbånd knyttes
er i land, sætter Johan
mellem venligtsindede
egenhændigt kurs mod
væsner – uanset om de
Fjerkongens rige for at
så er to- eller firbenede.
finde sin mor.

Filmen slutter kl.13.30

Filmen slutter kl.13.32

6/3-2021

Fakiren fra Bilbao, 85

min, DK, 2003

De 13-årige tvillinger
Kamma og Tom flytter
ind i et uhyggeligt hus
kaldet Elgens Øje. Der
begynder hurtigt at
ske mærkværdige ting
og de bliver indrullet i
mysteriet om verdens
mest kostbare diamant
og møder et stinkende
kuglepens gespenst, der
har et godt øje til deres
mor.

Filmen slutter kl.13.25

