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Film skal ses  i biografen!

KUN KR. 180,- FOR 6 FILM

Tilmelding kan ske på to måder ...

1.  Gå ind på www.reprisen.dk under Børnefilmklub, hvor du kan tilmelde dig de 
ønskede hold og betale med Dankort.

2.  Du kan også henvende dig i Reprisens billetsalg, hvor du kan tilmelde dig og 
betale for medlemskab. Medlemsdokumentationen i form af 6 billetter kan 
afhentes i Reprisen, så snart du har købt medlemskabet.

Du kan også vælge at få billetterne udleveret umiddelbart før første forestillings 
start. Pas godt på dem, du skal medbringe billet til hver forestilling.

Bemærk at forældre og bedsteforældre er velkomne til også at købe medlems-
skab eller – såfremt der er plads – gæstebilletter til kr. 50,-

BØRNE
FILM
KLUBBEN 
   I REPRISEN 2018/19

Hold 2 (4.-6. klasse)
Lørdage kl. 13.00
Søndage kl. 11.00
Mandage kl. 15.30

Hold 1 (0.-3. klasse)
Lørdage kl. 11.00
Søndage kl. 13.00
Tirsdage kl. 15.30
Onsdage kl. 15.30

TILMELDING
BØRNEFILMKLUBBEN I REPRISEN 2018/19



3., 4. & 5. november
COCO
USA | Dansk | 1 time og 45 minutter  | Frarådes børn u. 7 år 

12-årige Miguel drømmer om at blive en berømt musiker lige-
som sit idol Ernesto de la Cruz. Men hans familie hader musik 
og har bandlyst instrumenter i hjemmet. Da han leder efter en 
guitar på en øde kirkegård ender han ved en fejl i De Dødes Rige 
– som viser sig at være et ganske musikalsk og farverigt sted!

3., 4., 6. & 7. november
CIRKELINE, COCO OG DET VILDE NÆSEHORN
Danmark | Dansk | 1 time og 5 minutter | Tilladt for alle

Cirkeline får en ny veninde med prinsessenykker. Hun hedder 
Coco og kommer helt fra Afrika. Samtidig møder musen Ingolf 
et næsehorn, der er træt af altid at være den mindste. Sammen 
tager de små venner på en rejse, hvor de lærer, at den lille også 
nogle gange kan være dagens store helt. 

6., 7. & 8. oktober
PADDINGTON 2
UK | Dansk | 1 time og 35 minutter  | Frarådes børn u. 7 år 

Bjørnen Paddington bor hos sin søde Brown-familie i London. 
Da Paddington prøver at skaffe den perfekte gave til hans sin 
Lucys 100-års fødselsdag, går alt galt og han ender i fængsel. 
Den anmelderroste og morsomme film er baseret på Michael 
Bonds klassiske børnebøger. 

6., 7., 9. & 10. oktober
DEN UTROLIGE HISTORIE OM DEN KÆMPESTORE PÆRE
Danmark | Dansk | 1 time og 19 minutter | Tilladt for alle

Elefanten Sebastian og katten Mitcho drager på et farefuldt togt 
til søs i deres kæmpestore pære for at finde deres forsvundne 
ven, borgmester J.B. De møder både pirater, en sødrage og en 
uhyggelig mørk tåge i denne forrygende animationsfilm baseret 
på Jakob Martin Strids fantasifulde børnebog. 

5., 6. og 7. januar
SIG DET’ LØGN, LOUIS!
Danmark/Tyskland | Dansk | 1 time og 25 minutter | Frarådes børn u. 7

12-årige Louis bor med sin far, der er besat af tanken om, at onde 
rumvæsener er på vej for at angribe Jorden. Louis ville ønske, 
hans far bare var mere som en almindelig far, der hjalp ham med 
lektierne og lavede ordentlig mad. Men pludselig en dag lander 
en UFO i baghaven, og alt bliver anderledes!

1., 2., 4. & 5. december
MUMITROLDENES VINTER  
– BLIVER DET JUL I ÅR?
Finland | Dansk | 1 time og 22 minutter | Tilladt for alle

Vinteren er på vej og vores små venner fra Mumidalen gør klar 
til at gå i hi. Men ikke Mumi – han er nemlig nysgerrig efter at 
se, hvad der sker, når julen kommer. Den hyggelige animations-
film er baseret på de oprindelige bøger om Mumi-troldene af 
forfatteren Tove Jansson. 

2., 3. & 4. marts
IQBAL OG DEN INDISKE JUVEL
Danmark | Dansk | Ukendt | Frarådes børn u. 7 år

Iqbals tante Fatwa er blevet udnævnt til Vogter af den indiske 
juvel, og Iqbal og familien skal med til Indien for at overvære 
ceremonien. Men juvelen bliver stjålet, og Iqbals far havner i 
fængsel. Nu er det op til Iqbal og vennerne at lægge en snedig 
plan for at redde juvelen og befri Iqbals far. 

2., 3., 5. & 6. februar
FAR TIL FIRE I SOLEN
Danmark | Dansk | 1 time og 20 minutter | Frarådes børn u. 7 år

Kom med sydpå sammen med Onkel Anders og børnene, der 
er taget på en tiltrængt solferie. Der er dog ikke tid til at slappe 
af, for de skal deltage i hotellets konkurrence om at blive ’årets 
solfamile’ – og de kæmper mod fars gamle rival Bjørn Skov og 
hans perfekte familie. Det går ikke stille for sig! 

1., 2. & 3. december
HOTEL TRANSYLVANIA 3
USA | Dansk | Ukendt | Frabedes børn u. 7 år

Vores velkendte monsterfamilie er taget på krydstogtferie. Her 
kan man både spille monstervolleyball, få sol på den blege 
vampyrhud og tage på eksotiske udflugter. Men så bliver 
Dracula smaskforelsket i skibets kaptajn Erica, og nu kan de 
andre slet ikke få hans opmærksomhed mere. 

5., 6., 8. & 9. januar
JEG ER WILLIAM
Danmark | Dansk | 1 time og 26 minutter | Frarådes børn u. 7 år 

Drengen William bor hos sin onkel Nils, der er en værre hust-
ler-type. Da Nils ender med at skylde penge til nogle gangstere, 
må William træde i karakter. Især hvis han skal imponere pigen 
Viola, som han er lidt vild med. Filmen er baseret på bogen af 
samme navn af Kim Fupz Aakeson.

2., 3. & 4. februar
SKAMMERENS DATTER
Danmark | Dansk | 1 time og 35 minutter | Frarådes børn u. 11 år 

Varm op til ’Skammerens datter 2’, der har premiere i februar, 
med den første film om den unge pige Dina, der har arvet sin 
mors evne til at skamme. Det forrygende eventyr er fyldt med 
magi, vilde drager og onde regenter og er baseret på Lene 
Kaaberbøls populære bøger. 

2., 3., 5. & 6. marts
HODJA FRA PJORT
Danmark | Dansk | 1 time og 21 minutter  | Tilladt for alle

Hodja får tilbudt et fantastisk flyvende tæppe. Men han mister 
det til den onde sultan, og sammen med pigen Smaragd må 
han drage ud på en fantastisk færd for at få det magiske tæppe 
tilbage. Animationsfilmen er baseret på Ole Lund Kirkegaards 
elskede børnebog. 

HOLD 1 
(0.-3. KLASSE)

HOLD 2 
(4.-6. KLASSE)


