
Øverødvej 12, Holte * Tlf. 45 42 10 26 * www.reprisen.dk

Kun kr. 180,- for 6 film
Følg ‘Reprise Teatret’ på Facebook

BØRNE
FILM
KLUBBEN 
   I REPRISEN 2022/23

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

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

Film skal ses  i biografen!

Tilmelding kan ske på to måder …

1.  Gå ind på reprisen.dk under Børnefilmklub. Herefter bliver du ledt videre til 
Billetto, hvor du kan vælge det ønskede hold og betale med Mobilepay eller 
Dankort. Kvitteringen tager du med til den første film (eller inden da), og så 
får du udleveret billetter til alle seks film. Det er okay at vise kvitteringen på 
mobilen, du behøver ikke at printe den ud.

2.  Du kan også henvende dig direkte i Reprisens billetsalg og købe medlemskab. 
Her får du udleveret billetterne med det samme. Husk at passe godt på dem.

Der er free seating til alle visningerne, så du finder selv din yndlingsplads i salen. 
Hvis du er forhindret i at komme til en af visningerne, må du gerne give din billet 
videre til en ven. 

Forældre, bedsteforældre og andre interesserede er velkomne til også at købe et 
medlemskab eller evt. en gæstebillet til en enkelt forestilling. En gæstebillet koster 
65 kr. og udbydes kun i begrænset antal.

TILMELDING
BØRNEFILMKLUBBEN I REPRISEN 2022/23



5., 7. og 9.  november
COCO
USA  |  Dansk  |   1 time og 45 minutter  |  Frarådes under 7 år

12-årige Miguel drømmer om at blive musiker, men familien 
har forbudt ham at spille guitar. En eventyrlig rejse til De 
Dødes Rige bringer ham tættere på familiens hemmeligheder. 
Pixars flotte og rørende nyklassiker er fyldt med herlige sange 
og imponerende visuelle landskaber. 

5., 6. & 8. november
SYNG 2
USA  |  Dansk  |  1 time og 50 minutter  |  Tilladt for alle

Koalaen Buster Moon vil opføre et ekstravagant musicalshow  
i Crystal Towers med hjælp fra alle vennerne. Men han har  
lovet lidt mere en han kan holde, og showet ligner en fiasko. 
Ejeren af Crystal Towers er rasende og nedtællingen til 
premieren nærmer sig. Fyldt med sjove optrin og herlige sange. 

1., 3. & 5. oktober
ROBOTBROR
Danmark  |  Dansk  |   1 time og 24 minutter  |  Frarådes under 7 år

I en nær fremtid har alle børn en personlig robot-assistent, 
der ligner et menneske. 11-årige Alberte får robotten Konrad i 
fødselsdagsgave - men kan man overhovedet være venner  
med en robot? Baseret på Morten Dürrs sjove børnebog 
“Robotten kan skide!”

1., 2. & 4. oktober
DEN UTROLIGE HISTORIE OM DEN KÆMPESTORE PÆRE
Danmark  |  Dansk  |  1 time og 18 minutter  |  Tilladt for alle

Elefanten Sebastian og katten Mitcho drager ud på en  
farefuld rejse i en kæmpestor pære for at finde deres ven og 
hele Solbys borgmester, der er havnet på Den Mystiske Ø.  
På rejsen venter farlige pirater og mærkelige væsener.  
Baseret på Jakob Martin Strids kendte børnebog. 

7., 9. & 11.  januar
ILDSJÆL
USA  |  Dansk  |   1 time og 32 minutter  |  Frarådes under 7 år

12-årige Georgia drømmer om at blive den første kvindelige 
brandmand i 1920ernes New York. Så da der starter en række 
mystiske ildebrande i byen, forklæder hun sig som mand og 
viser sit vovemod sammen med alle de andre brandmænd. 

3., 4.& 6. december
FAMILIEN JUL OG NISSEHOTELLET
Japan  |  Dansk  |  1 time og 30 minutter  |  Tilladt for alle

12-årige Hugo elsker nisser, men de andre driller ham og 
siger, nisser ikke er ægte. Men da hele familien Jul er på ferie, 
rumsterer der pludselig vaskeægte nisser på hotellet. Nu må 
Hugo bevare sin tro og hjælpe nissepigen Sne med at komme 
hjem til nissernes land. 

4., 6. & 8. marts
BAD GUYS - DE ER SUPER BARSKE
USA  |  Dansk  |   1 time 40 minutter  |  Frarådes under 7 år

Hr. Ulv, Don Piranha, Mister Haj, Tarantula og Sir Slange  
udgør den berygtede bande banditter The Bad Guys. De røver 
banker og blæser højt og helligt på loven. Men da de omsider 
kommer i fængsel, lover de alle sammen, at de fremover kun  
vil gøre gode gerninger. Men kan de holde ord?

4., 5. & 7.  februar
KRUMMERNE - DET ER SVÆRT AT VÆRE 11 ÅR
Danmark  |  Dansk  |  1 time og 32 minutter  |  Tilladt for alle

Familien Krumborg er tilbage! Krumme starter et detektivfirma 
og forsøger at opklare et diamanttyveri med sin ven Tom.  
Og så vil han også gerne vinde Yrsas hjerte. Men han har  
nogle slemme tyve i hælene. Baseret på Thøger Birkelands 
populære børnebogsserie.

3., 5. & 7. december
JULEMAND & CO.
Frankrig  |  Dansk  |   1 time og 32 minutter  |  Frarådes under 7 år

Julemandens 92.000 nisser er alle blevet syge pga. akut  
vitaminmangel. Julemanden må derfor desperat lede efter 
hjælpere på Jorden for at redde julen. Den sjove film er fyldt  
med vanvittige optrin og skør humor for de lidt større børn. 

7., 8. & 10. januar
VITELLO
Storbritannien  |  Dansk  |  1 time og 33 minutter  |  Tilladt for alle

Vitello bor i et hus ved ringvejen med sin mor. Livet er ok:  
Han spiser masser af spaghetti med smør og er venner med  
Max & Hasse og møgungen William. Men han kender ikke  
sin far, så han går på jagt efter ham. Baseret på Kim Fupz 
Aakeson og Niels Bo Bojesens populære børnebøger. 

4., 6. & 8. februar
ZOOTROPOLIS
USA  |  Dansk  |   1 time 48 minutter  |  Frarådes under 7 år

Kaninen Judy Hopps flytter til storbyen Zootropolis for at  
blive den første kanin-politibetjent nogensinde. Her møder hun 
den snu småsvindler, ræven Nick Wilde. Det umage par må 
arbejde sammen for at stoppe en stor forbryderorganisation i 
Disney’s morsomme og tempofyldte genistreg. 

4., 5. og 7. marts
DYRENE I HAKKEBAKKESKOVEN
Norge  |  Dansk  |   1 time og 15 minutter  |  Tilladt for alle

Mikkel Ræv truer idyllen i skoven, så Morten Skovmus laver 
en lov, der forbyder dyrene at æde hinanden. Nu skal de leve 
af kedelige grøntsager. Den herlige dukkefilm er baseret på 
Thorbjørn Egners elskede børnebogsklassiker og er spækket 
med ørehængere. 

HOLD 1 
(0.-3. KLASSE)

HOLD 2 
(4.-6. KLASSE)


