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Hold 2     (5-6 år)
5. oktober 2019 kl. 11.15
Bien Maja 2
Bien Maja er en lille bi, som ikke er så vild med det 
almindelige biliv, hvor arbejde og honning ellers er 
vigtige ting i livet. Maja er nysgerrig og vil gerne være 
venner med insekterne på engen, fx græshoppen Flip.
               Tyskland 2018. 83 min.
Kortfilm: Vitello bygger en monsterfælde

Danmark 2018. 7 min.

2. november 2019 kl. 11.15
Den lille grå traktor Fergie
Gustav er på bondegårdsferie med sin familie. De rare 
landmænd på nabogården, Gokke, Grynet og Gammel 
far, har en lille grå traktor ved navn Fergie. Gustav 
opdager til sin store begrejstring, at Fergie er levende.

Norge 2016. 78 min.
Kortfilm: Vitello ønsker sig en hund

Danmark 2018. 7 min.

7. december 2019 kl. 11.15
Den store stygge ræv og alle hans venner
Tre historier om de mange dyr på en gård. Mød bl.a. 
den pligtopfyldende gris, en uansvarlig and og kanin, 
ræven der ikke er så styg at hønsene er bange for ham 
og den stygge ulv. I den sidste historie skal julen og 
julemanden reddes!                         Frankrig 2017. 83 min.
Kortfilm: Vitello køber en vidunderlig julegave

Danmark 2018. 7 min.

4. januar 2020 kl. 11.15
Jakob og Peter Plys
Jakob er blevet voksen med hustru og datter. Han bor 
i den travle storby, hvor arbejdet tager al hans tid med 
familien fra ham. Vennerne fra Hundredemeterskoven 
har han for længst glemt, men de har ikke glemt ham. 
Peter Plys og Co. vender derfor tilbage for at hjælpe 
deres gamle kammerat med at finde de rigtige værdier.

USA 2019. 104 min.

1. februar 2020 kl. 11.15
Peddersen og Findus - flytter hjemmefra
Findus hopper op og ned dag og nat i sin nye seng. 
Peddersen er ved at være træt af det, så han finder på 
en løsning - et hoppeværelse i udhuset. Men Findus 
bliver så glad for sit værelse at han flytter der ud!

Tyskland 2018. 82 min.
Kortfilm: Vitello vil have en far

Danmark 2018. 7 min.

7. marts 2020 kl. 11.30 - bemærk starttid!
Minisekterne på nye eventyr
Når den første sne falder i dalen, må insekterne skynde 
sig at indsamle deres forråd til vinteren. Men under 
arbejdet fanges en lille mariehøne i en kasse der er på 
vej til Caribien. Kan insekternes redningshold hjælpe?
                             Frankrig 2018. 92 min.
Kortfilm: Vitello napper en kat

Danmark 2018. 7 min.

Hold 1-4 koster 100 kr. for 6 film i sæsonen 2019-20
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Hold 4     (7-99 år)
12. oktober 2019 kl. 12.00
Sig det’ er løgn Luis
Luis’ far er ufolog og sikker på, at der kan komme 
fjendtlige væsener fra det ydre rum. Så han bruger al 
sin tid på at holde øje med det, og Luis er derfor meget 
alene. Skole og naboer kæmper for at få Luis på skole-
hjem, hvor der er voksne der kan tage sig af ham. Det 
vil Luis ikke, men heldigvis får han hjælp fra 3 skøre 
rumvæsner.                      Danmark/Tyskland 2018. 86 min.

9. november 2019 kl. 12.00
Mary og troldkvindens blomst
Mary er en pige der bor hos sin tante på landet og 
savner eventyr. Hun følger efter en kat og finder en 
blomst, der kan give hende magiske kræfter og et 
kosteskaft, som kan flyve. Mary bliver taget med til en 
magisk skole for troldmænd og troldkvinder, hvor hun 
møder en masse spændende mennesker. Her finder 
hun eventyret.                                      Japan 2017. 103 min.

14. december 2019 kl. 12.00
Grinchen
Grinchen bor på bjerget over Hvemstrup. I Hvemstrup 
planlægger byens borgmester at Hvemmerne skal hol-
de den største julefest nogensinde, hvilket ikke passer 
Grinchen da han hader julen. Grinchen udtænker der-
for en plan for at ødelægge deres julefest, så han kan få 
fred og ro. Hans plan forstyrres dog af de planer pigen 
Cindy-Lou har lagt.                               USA 2018. 90 min.

11. januar 2020 kl. 12.00
Iqbal og den indiske juvel
Iqbals tante Fatwa i Indien skal bevogte en 1000 år 
gammel juvel. I Danmark bliver Iqbal smidt ud af 
skolen og Fatwa hjælper ham med at starte i en indisk 
skole, hvor han møder pigen Abhaya, der taler dansk. 
Da juvelen forsvinder bliver Iqbals far anklaget for 
tyveriet og fængslet. Iqbal og hans venner må redde 
Iqbals far!                                         Danmark 2018. 76 min.

8. februar 2020 kl. 12.00
Mesterdetektiven Sherlock Gnomes
Havenisser bliver kidnappet fra London’s haver, 
så mesterdetektiven Sherlock Gnomes og hans ven 
Watson tilkaldes! De må lægge en plan for at få de 
forsvundne havenisser tilbage til deres rette ejere. Det 
bliver et hæsblæsende eventyr, hvor de ser nye sider af 
London og møder forskellige farer og udfordringer på 
deres vej til at løse mysteriet.              USA 2018. 86 min.

14. marts 2020 kl. 12.00 
Mary Poppins vender tilbage
Da Michael og Jane Banks har brug for hjælp til at 
beholde deres barndomshjem, dukker deres tidligere 
barnepige, Mary Poppins, op. Hun kommer flyvende 
ved hjælp af en magisk paraply. Med magi gør hun 
hverdagens pligter til sjove og spændende eventyr. 
Sange og fantasifuldt tegnede figurer er med til at gøre 
det hele til en leg.                                 USA 2018. 128 min.

Tilmelding via filmklub-holger.dk
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Hold 3     (7-99 år)
12. oktober 2019 kl. 10.00
Villy og Monsterplaneten
Villy og hans forældre er på rumrejse, men de rammes 
af en meteorregn og Villy må bruge en redningskapsel. 
Sammen med overlevelsesrobotten Buch lander Villy 
nu på en planet, hvor de møder rumvæsnet Flash. Der 
udfolder sig et sandt eventyr, imens de afventer et red-
ningsfartøj. En dejlig varm og flot film om venskaber, 
familie og eventyr.                           Frankrig 2019. 89 min.

9. november 2019 kl. 10.00
LEGO filmen 2
Klodsby trues af en DUPLO-invasion fra det ydre rum! 
Batman, Emmet, Lucy og deres venner må nu kæmpe 
for at genoprette det fredelige liv i LEGO universet. 
De kommer på en magisk rejse til fjerntliggende og 
fremmede verdener, samt en musikalsk galakse. I 
denne kamp kommer deres kreativitet, mod og mes-
terbygge evner virkelig på prøve.     USA 2019. 107 min.

14. december 2019 kl. 10.00
Julemandens Datter
Lucia på 12 år bor på Grønland. Hun er julemandens 
datter og går på den internationale julemandsskole, 
hvor hun drømmer om at blive julemand. Men kun 
drenge kommer i julemandsklassen! Lucia protesterer 
og får en chance for at bestå optagelsesprøven. Hun 
skal opfylde drengen Alberts største juleønske - og det 
bliver ikke let!                                  Danmark 2018. 94 min.

11. januar 2020 kl. 10.00
Ulvehunden
I Canadas ødemark møder vi ulvehunden Hvidtand, 
som er halvt hund og ulv. Hans størrelse og hans store 
tænder gør ham perfekt til hundekamp, men heldigvis 
møder Hvidtand også gode og tålmodige mennesker, 
som vil hjælpe ham med at tæmme hans vildskab.
Filmen er en familievenlig udgave af Jack Londons 100 
år gamle bog.                  Frankrig/USA/Lux. 2018. 85 min.

8. februar 2020 kl. 10.00
De 5 i dinosauernes dal
De 5 er på naturhistorisk museum og her møder de 
Marty. Hans far fandt et komplet dinosaurskelet, men 
kortet over hvor det er gemt er blevet stjålet. De 5 
elsker eventyr og beslutter sig for at hjælpe Marty med 
at finde skelettet. Det bliver et kapløb med tyvene, så 
kom med på et hæsblæsende eventyr med De 5! 

Tyskland 2018. 102 min.

14. marts 2020 kl. 10.00 
Dumbo
Den tidligere cirkusstjerne Holt Farrier har mistet en 
arm under krigen. Så da han vender tilbage til sit gam-
le cirkus får han og hans to børn ansvar for at passe 
en nyfødt elefantunge. Den lille elefant, Dumbo, har 
alt for store ører, men da børnene opdager at den kan 
flyve blive det lille cirkus populært! De får job i Drøm-
meland, men noget er skummelt!      USA 2019. 112 min.

Salg af medlemskort fra fredag den 30. august 2019 kl. 19.00
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Hold 1     (3-4 år)
5. oktober 2019 kl. 10.00
Seks små historier for de 3-4 årige.
Myre
Cirkeline: Kanonfotograf Frederik
Peter Pix: Kærestebrevet
Storvask: Hemmeligheden 
Rita og krokodille: Blåbær
Lillefinger: Alene i verden

36 min.

2. november 2019 kl. 10.00
Syv små historier for de 3-4 årige.
Pingvin
Rita og krokodille: I biografen
Aben Osvald
Edderskønne edderkopper: Springedderkoppen
Storvask: Larm
Den lille fugl og bladet 
Peter Pix: Violinen                                            38 min.

7. december 2019 kl. 10.00
Syv små historier for de 3-4 årige.
Lillefinger: Hindbærret
Min oldefars historier: Sæbekassebilen 
Rita og krokodille: Jul
Edderskønne edderkopper: Korsedderkoppen
1 minut natur: Krebsen
Lillefinger: Min bedste ven
Storvask: Farveskift                                         36 min.

4. januar 2020 kl. 10.00
Syv små historier for de 3-4 årige.
Løve
Den lille grå ulv: Vinter
Alma flytter på...: Farvel til den gamle børnehave
Storvask: Gemmeleg
Rita og krokodille: Nat
Lillefinger: Det frosne dyr
Godbid                                                                      37 min.

1. februar 2020 kl. 10.00
Fem små historier for de 3-4 årige.
Den lille grå ulv: Forår
Alma flytter på landet: Flyttedagen
Rita og krokodille: Forår
Edderskønne edderkopper: Spytteedderkoppen
Lillefinger: Fødselsdagen

35 min.

7. marts 2020 kl. 10.00 
Emil & Ida fra Lønneberg
På Katholt i Lønneberg, Småland, bor Emil og hans 
lillesøster Ida sammen med deres far Anton, moren 
Alma, karlen Alfred og stuepigen Line. Emil er en sød 
dreng, men tit bliver hans handlinger opfattet som 
skarnstreger. Når det sker, så ender Emil i værkstedet, 
hvor han skærer træfigurer til far er god igen.

Sverige 2013. 62 min.

Tilmelding via filmklub-holger.dk
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Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub – Holger er 
medlem af Danske Børne-og Ungdomsfilmklubber

Generel information
Velkommen
Vi er glade for at byde velkommen til et nyt filmklubår, hvor vi glæder os 
til at møde dig i biografen til mange gode filmoplevelser! Holger har nu et 
ungdomsudvalg og de har valgt film til de tre maratons. Det fejrer vi med et 
særarrangement for alle interesserede, hvor pladserne sælges efter først-til-
mølle-princippet - se hold 8. Nyt er også vores medlemssystem og hjemme-
side, som du finder på filmklub-holger.dk.

I oktober til marts 2019-20 tilbyder Holger
Den første lørdag i måneden
Hold 1 - for de mindste på 3-4 år inkl. én ledsager gratis kl. 10.00
Hold 2 - for de mindre børn på 5-6 år kl. 11.15 (11.30 i marts)

Den anden lørdag i måneden
Hold 3 - for dig på 7-99 år kl. 10.00
Hold 4 - for dig på 7-99 år kl. 12.00

5. oktober 2019 
Hold 8 - for dig på 7-99 år med Lars Thiesgaard og film kl. 14.00

26. oktober 2019
Hold 6 - for dig på 11-99 år med 3 film, pizza og 1 sodavand kl. 16.00

25. januar 2020
Hold 5 - for dig på 9-12 år+ med 2 film, pizza og 1 sodavand kl. 16.00

14. marts 2020
Hold 7 - for dig på 11-99 år med 3 film, pizza og 1 sodavand kl. 16.00

Aldersgrænserne er vejledende. Film for børn og unge kan også ses af
voksne og vi hylder mottoet: Film skal ses i fællesskab! Så vi opfordrer
alle til at gå i filmklub med venner, søskende eller forældre/bedsteforældre. 
Derfor kan voksne også blive medlem af filmklubben. Bemærk at alle børn 
på hold 1 deltager med en voksen og derfor skal I kun købe voksenmedlem-
skab på hold 1, hvis I ønsker mere end én voksen pr. barn.

Priser
Hold 1:   100 kr. for 6 film inkl. én ledsager gratis
Hold 2, 3 og 4:  100 kr. for 6 film
Hold 5:     75 kr. for 2 film + pizza og 1 sodavand
Hold 6 og 7:  100 kr. for 3 film + pizza og 1 sodavand
Hold 8:     25 kr. for oplæg + 1 film

Salg af medlemskort fra fredag den 30. august 2019 kl. 19.00 
på filmklub-holger.dk
Du skal printe mailen ud eller medbringe den på din telefon. 
Vi krydser alle af inden indgang i salen og stempler lille kanin på hånden.

Generalforsamling
Torsdag den 14. maj 2020 kl. 19.00 i Slangerup Bio.
Dagsorden i følge vedtægter.

Kontaktpersoner
Hanne Cramer Køppler
T: 2395 3747 M: formand@filmklub-holger.dk

Jacob Bjørnskov Jungløv
T: 2237 0322 M: jacob@filmklub-holger.dk
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21. marts 2020
Biografen åbner kl. 15.30

Love, Simon
Simon har en hemmelighed - hvordan fortæller 
man, at man er homoseksuel? Og hvem er Blue?
Kl. 16.00. USA 2019. 109 min.

Pizza og 1 sodavand
Kl. 17.50

Billy Elliot
I en hverdag præget af minestrejken og et hjem 
uden mor opdager Billy at dans gør ham glad.
Kl. 18.10. GB/Frankrig 2000. 111 min.

Ternet Ninja
Aske får en ternet ninja-dukke af sin onkel Stew-
art i fødselsdagsgave og det ændrer Askes liv!
Kl. 20.15. DK 2018. 82 min. Slut kl. 21.35
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26. oktober 2019
Biografen åbner kl. 15.30

The Darkest Minds
Science fiction-film hvor sygdom har dræbt 98 
procent af alle børn i USA. De sidste 2% udvikler 
superkræfter og må kæmpe mod magthaverne. 
Kl. 16.00. USA 2018. 104 min.

Pizza og 1 sodavand
Kl. 17.45

Los Bando
Norsk komedie/roadmovie om et band, som må 
bryde love og regler, trodse forældre, politiet og 
idoler for at nå frem til Norgemesterskabet i rock.
Kl. 18.05. Norge 2017. 91 min.

Alita: Battle Angel
Action og science fiction-film om cyborgen Alita, 
som bliver reddet og omprogrammeret af profes-
sor Ido. Men hvem er Alita - eller hvad er Alita?  
Kl. 19.50. USA 2019. 122 min. Slut kl. 21.50

Vi viser kortfilmen 

Zebra i pausen!
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Slangerup
Børne- og 
Ungdomsfilmklub 
Holger 2019-20

36. sæson

Hold 8 Særarrangement       (7-99 år) Hold 6 Filmmaraton            (11-99 år)

25. januar 2020
Biografen åbner kl. 15.30

Dette hold er primært for børn på 9-12 år, 
som er store nok til at prøve et arrangement 
uden forældre i trygge rammer. Alle over 9 
år er dog velkomne!

Hacker
Benjamin er 13 år, forældreløs og en dygtig hack-
er. En dag bliver han kontaktet af Forsvarets efter-
retningstjeneste, som mener hans mor stadig er i 
live. Hvorfor er efterretningstjenesten interesseret 
i hans mor - og er hun i live? Benjamin får hjælp af 
Savannah og brug for sine evner som hacker!
Kl. 16.00. DK 2019. 96 min.

Pizza og 1 sodavand
Kl. 17.35

Sådan træner du din drage 3
Hikke og Tandløs er stadig venner og Bersærkøen 
er fyldt med vikinger og drager. Dragejægeren 
Grimmel vil udrydde alle natskyggedrager, mens 
Hikke og Tandløs begge møder kærligheden. Kan 
de redde dragerne - og bevare deres venskab?
Kl. 18.00. USA 2019. 104 min. Slut kl. 19.45

Tilmelding via filmklub-holger.dk Tilmelding via filmklub-holger.dk

Hold 5 Filmmaraton              (9-12 år)

5. oktober 2019
Biografen åbner kl. 13.30, salen kl. 13.45

Med dette arrangement fejrer filmklubben at vi 
har fået et ungdomsudvalg! Vi har fået tilskud 
fra DUF's Lokalforeningspulje til oprettelse af 
udvalget og til dækning af udgifterne til Lars 
Thiesgaards oplæg.

Lars Thiesgaard - og stemmerne! 
Lars Thiesgaard er uddannet skuespiller og arbejder 
både som dubber, instruktør og oversætter. Han har 
i 30 år lagt dansk stemme til et utal af kendte figurer.

Kom og mød stemmen bag Grisling, Pumba, Yoda, 
Sorteper, Scooby-Doo, Superman, Don Karnage, 
Gargamel, Byggemand Bob og mange flere! Lars 
Thiesgaard har oversat De Utrolige 2.
Kl. 14.00
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De Utrolige 2 (dansk tale)
Det er blevet ulovligt at være superhelt fordi det 
altid medfører store ødelæggelser, når superhelte-
ne folder sig ud. Derfor er deres popularitet faldet 
og de prøver at leve almindelige liv, hvilket ikke 
falder dem let.

Heldigvis vil rigmanden Winston sammen med 
sin søster Evelyn genskabe superheltenes status i 
samfundet. Kan de få deres superhelteliv tilbage?
Kl. 15.00. USA 2018. 118 min. Slut kl. 17.00
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Hold 7 Filmmaraton            (11-99 år)


