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Hold 2     (5 år+)
1. oktober 2022 kl. 11.15
Kortfilm: Will-Bot – ven eller fjende
                Danmark 2011. 6 min. 
Paw Patrol: Filmen
10-årige Ryder er leder af de seks hunde i Paw Patrol, 
som sammen med gravhunden Liberty kommer på 
arbejde. De får travlt med at rydde op efter den onde 
og selvoptagede Humdinger, byens nye borgmester. 
               USA 2021. 87 min.

5. november 2022 kl. 11.15
Kortfilm: Krig og kager
              Danmark 2006. 10 min.
Flyvende farmor
Evas far er flyveleder og hendes mor er luftkaptajn. 
Deres sommerferie bliver aflyst og i stedet stikker Eva 
af sammen med farmor. De tager ud for at lede efter 
farfar og møder mange sjove mennesker undervejs.  
              Danmark 2001. 82 min.

3. december 2022 kl. 11.15
Kortfilm: Cirkeline - Højt fra træets grønne top
              Danmark 1970. 14 min.
Den lille julemand
Julemanden skal finde sin afløser, men desværre er  
Nicholas bange for at flyve! Julemandens helt store op-
gave denne jul bliver derfor at oplære en lille forsigtig 
dreng til at blive en stor, glad, farverig og ikke mindst 
flyvende julemand!                  Frankrig 2010. 80 min.

7. januar 2023 kl. 11.15
Kortfilm: Den nye sommerfugl
              Danmark/Frankrig 2008. 10 min. 
Yakari på store eventyr
Indianerdrengen Yakari øver sig i at blive en rigtig 
kriger. Hans stamme må følge de store bisoner for at 
overleve – og må derfor fange vilde heste. Yakari har 
længe udset sig en helt særlig hest, som bliver kaldt for 
Lille Torden.             Frankring 2021. 80 min.

4. februar 2023 kl. 11.15
Kortfilm: Sallies historier - Verdens uartigste dreng
                Danmark 1998. 7 min.
Sikke et cirkus
Cirkusdirektøren Kaj og hans datter Ramona elsker 
cirkuslivet i og uden for manegen. Hun ser et spor i 
sneen, og der sker mystiske ting. Med vennernes hjælp  
afsløres en stor hemmelighed, der kan ændre Ramonas 
liv for altid.             Danmark 2017. 90 min.

4. marts 2023 kl. 11.30 - bemærk starttid!
Kortfilm: Vitello får en klam kæreste
              Danmark 2018. 7 min.
Luna og den magiske krystal
Det lille pindsvin Luna elsker at fortælle historier. Men 
bjørnekongen stjæler den magiske vandsten. Så nu skal 
Luna bevise, at hendes mod er lige så stort som hendes 
mange fortællinger giver udtryk for.
                Tyskland 2020. 89 min.

Hold 1-4 koster 110 kr. for 6 film i sæson 2022-23
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Hold 4     (7 år+)
8. oktober 2022 kl. 12.00
Syng 2 
Koalabjørnen Buster Moon er lykkedes med at gøre sit 
teater til et stort lokalt hit. Men hans største drøm er at 
få skabt et kæmpe sangshow i den berømte by Red-
shore. Han og venner tager afsted og med ihærdighed, 
held og en lille hvid løgn kommer de igennem nåleøjet. 
    USA 2021. 110 min.

12. november 2022 kl. 12.00
Sangen fra havet
Saoirse og hendes storebror Ben bor ved havet, men 
da deres mor forsvinder flytter de ind til deres farmor 
i byen. Men de savner havet og begiver sig ud på en 
rejse, hvor de indblandes i at befri eventyrvæsner, der 
er fanget i den moderne verden. Rejsen bliver et kapløb 
mod tiden, og snart afhænger deres overlevelse af 
Saoirse.     Irland 2014. 93 min.

10. december 2022 kl. 12.00
Familien Jul og nissehotellet
Familien skal holde sommerferie i Bogense på et 200 
år gammelt hotel. Her møder Hugo hotellets kok, 
som fortæller at der forsvinder grødris og nøgler på 
mystisk vis. Hugo udforsker det gamle hus og finder 
tre forældreløse nissebørn. De har brug for hjælp til at 
komme hjem og det involverer Hugo, hans fætter Egon 
og en talende bog.            Danmark 2021. 91 min.

14. januar 2023 kl. 12.00
Iqbal og den hemmelige opskrift
Iqbal er en fantasifuld dreng, men hans far siger, 
der skal mere til, hvis man vil frem i verden. En dag 
kommer Iqbal, veninden Sille, og lillebror Tariq til at 
sprænge skolen i luften. To banditter, Æselmand og 
Svinet, er ude efter opskriften på sprængstoffet. De 
bortfører Iqbals lillebror, Dindua, for at lægge pres på 
Iqbal og hans venner.                     Danmark 2015. 90 min.

11. februar 2023 kl. 12.00
Ron - virker næsten
Barneys familie har ikke råd til en ny robot til ham. I 
stedet får Barney en defekt robot, Ron. Den er ikke en 
drøm af en robot. Ron giver Barney sandheden råt for 
usødet, og den er virkelig dårlig til at connecte med de 
andre børn. Producenten ønsker at trække Ron tilbage, 
men det vil Barney og hans venner ikke være med til.  
                   USA 2021. 106 min.

11. marts 2023 kl. 12.00 
100 % ulv
Freddy virker som en almindelig dreng, men han 
tilhører en familie af varulve. Hans far var førerulv i 
mange år. Men da Freddy bliver forvandet er det til 
en sød lille puddelhund. Freddys onkel, Hanefjed, vil 
derfor bortvise ham for altid. Flokkens ældste giver 
dog Freddy en chance for at bevise at han er 100 % ulv 
inden næste fuldmåne.                 Australien 2020. 96 min.

Få mere information på filmklub-holger.dk
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Hold 3     (7 år+)
8. oktober 2022 kl. 10.00
Encanto
Vi møder Mirabel og hendes familie, der bor et 
hemmeligt sted i Columbias bjerge. Alle har magiske 
kræfter, dog ikke Mirabel. En dag fornemmer hun, at 
familiens magiske kræfter forsvinder, men selvom det 
afvises af Mirabels bedstemor, giver Mirabel ikke op og 
forfølger fornemmelsen af at noget er galt.
    USA 2020. 102 min.

12. november 2022 kl. 10.00
Brendan og hemmelighedernes bog
I den irske middelalderby, hvor drengen Brendan bor 
sammen med sin onkel, lever indbyggerne hele tiden i 
frygt for at blive angrebet af vikingerne. En dag flytter 
en skotsk munk til byen. Munken er ved at lave en 
magisk bog, og beder Brendan om hjælp. Da de bliver 
angrebet af vikingerne flygter munken og Brendan ud i 
skovene.               Frankrig, Belgien og Irland 2009. 75 min.

10. december 2022 kl. 10.00
Julemand og Co
Da alle julemandens 92.000 nisser bliver syge af 
mangel på C-vitamin må julemanden flyve til Jorden 
for at finde en kur. Det bliver en svær mission, og hvis 
julen skal reddes, skal julemanden have fundet nogle 
hjælpere på Jorden.
                    Frankrig 2020. 92 min.

14. januar 2023 kl. 10.00
De fem får problemer
De fem: Georg, Julian, Dick, Anne og hunden Timmy 
er for første gang alene på campingferie. Her møder de 
drengen Hardy, der opfører sig lidt underligt. Hvad 
der skulle have været en helt almindelig sommerferie 
ændrer sig hurtigt, da Dick bliver kidnappet.

                             Tyskland 2013. 91 min.

11. februar 2023 kl. 10.00
Den magiske månerejse
Da Anne kidnappes må hendes storebror Peter ud 
på en magisk rejse for at redde hende. Rejsen går til 
månen, hvor han bl.a. møder Ole Lukøje. Sammen må 
de ud på et kapløb gennem Mælkevejen for at redde 
Peters lillesøster.
              Tyskland  2022. 85 min.

11. marts 2023 kl. 10.00 
Flummerne
Det donut-formede søskendepar Op og Ed rejser ved et 
uheld gennem tiden fra 1835 til dagens Shanghai, hvor 
de til deres skræk opdager at Flummerne ikke længere 
findes. Samtidig med at Op og Ed oplever en masse 
nye og spændende ting, gør de alt, hvad de kan for at 
sikre sig, at Flummerne ikke forsvinder helt.
                     USA 2021. 88 min.

Salg af medlemskort fra fredag den 26. august 2022 kl. 19.00
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Hold 1     (3-4 år)
1. oktober 2022 kl. 10.00
Syv små historier.
Cirkeline: Åh, sik’en dejlig fødselsdag
Hvem er sød?
Hunden Ib: Hunden Ib gynger højt
Storvask: Ishav
Lillefinger: Påskeægget
Min lille hund Mester: Mester som kat
Pipungerne: Mus på stribe       34 min.

5. november 2022 kl. 10.00
Fire små historier.
Safari Europa: Pindsvin
Min oldefars historier: Elgen
Pipungerne: Turen til åen
Cirkeline: Månen er en gul ost. Musene Fredrik og 
Ingolf har bygget en rumraket, der skal hente den store 
gule ost (månen) ned. 
                                      34 min.

3. december 2022 kl. 10.00
Fem små historier.
Rita og krokodille: Jul
Cirkeline: Højt fra træets grønne top
Peter Pix: Gaven
Hunden Ib: Hunden Ib holder lillejuleaften
Lillefinger: Lillebror. Det er ikke nemt at være den 
lille. Heller ikke når der skal pyntes juletræ.
                       29 min.

7. januar 2023 kl. 10.00
Tre små historier.
Astons sten. Aston er meget glad for sine sten, men 
da samlingen vokser har hans forældre et forslag. 
Mægtige maskiner: Gravemaskine. Den har 
larvefødder og arbejder sammen med dumperen.
Hænderne op! Oliver og hans lille søster Louise er 
alene hjemme, men så smækker Oliver sig ude...
                                                                      37 min.

4. februar 2023 kl. 10.00
Fem små historier.
Ken-Allen og friheden Den sande historie om oran-
gutangen Ken-Allen, der stikker af fra zoologisk have.
Safari Europa: Rådyr
Mors lille vildbasse
Cirkeline: Den fremmede
Storvask: Fodboldstrømper

45 min.

4. marts 2023 kl. 10.00 
Cykelmyggen og Minibillen
Cykelmyggen Egon og Dansemyggen Dagmar er store 
stjerner i et loppecirkus. Men da Minibillen kommer til 
at forstyrre Dagmars linedans, går det galt. Hun styrter 
og forstuver en fod. Minibillen stikker af og bliver 
optaget i en røverbande, der lokker ham til at stjæle 
honningkrukker fra bierne. Alt ender dog godt!
              Danmark 2014. 76 min.

Tilmelding via holger.nemtilmeld.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! Vi håber på at kunne 
gennemføre en fuld sæson uden benspænd fra Corona, men har også taget 
nogle forholdsregler. Læs mere under Corona information i denne folder.

På vores hjemmeside filmklub-holger.dk kan du læse mere om klubben 
og på holger.nemtilmeld.dk kan du tilmelde dig vores hold og læse om de 
film vi viser. Tak til NemTilmeld, som stiller tilmeldingssystemet gratis til 
rådighed! Vi håber på et godt filmklubår og håber du får set gode film du 
måske kender - og film du ikke vidste, at du gerne ville se.

I oktober til marts 2022-23 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 dig på 5 år+ kl. 11.15 (11.30 i marts)

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

19. november 2022 
Hold 6 - for dig på 11 år+ med 3 film, pizza og 1 sodavand kl. 15.00

28. januar 2023
Hold 5 - for dig på 9-12 år+ med 2 film, pizza og 1 sodavand kl. 16.00

18. marts 2023
Hold 7 - for dig på 5-10 år+ med 1 film, hygge, snacks og kortfilm kl. 9.30

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. 
På hold 1 har alle børn én voksenledsager og derfor skal I kun købe 
medlemskab til en voksen på hold 1, hvis I ønsker at være flere voksne.

Priser
Hold 1:   110 kr. for 6 film inkl. én ledsager gratis
Hold 2, 3 og 4:  110 kr. for 6 film
Hold 5:     80 kr. for 2 film + pizza og 1 sodavand
Hold 6:   110 kr. for 3 film + pizza og 1 sodavand
Hold 7:     60 kr. for 1 film og 3 kortfilm + snacks, juice  

Salg af medlemskab fra fredag den 26. august 2022 kl. 19.00 
på holger.nemtilmeld.dk
Vi krydser alle af inden indgang i salen og stempler en kanin på din hånd.

Generalforsamling
Onsdag den 10. maj 2023 kl. 19.00 på 1. sal i Slangerup Bio.
Dagsorden ifølge vedtægter.

Kontaktperson
Hanne Cramer Køppler
2395 3747 / formand@filmklub-holger.dk
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18. marts 2023
Biografen åbner kl. 9.00. Kiosken er kun åben til kl. 9.30.

Kom i dit nattøj og tag din dyne med! Vi står klar i vores nattøj til nogle hyg-
gelige timer. Alle får udleveret en lille popcorn og vandflaske til kortfilmene.

Minions: Historien om Gru
Vi møder Gru som barn i 1970’erne. Han har udtænkt en plan for at blive ond 
nok, så han kan blive medlem af De 6 Slyngler. Og heldigvis kan han få hjælp 
af sine loyale følgere, de gule, kaosskabende minions.
Kl. 9.30. USA 2022. 90 min.
Bemærk at filmen har censur 7 år, men da dette er en lukket visning må vi gerne vise 
den for de 5-6-årige. Som forældre kan I vurdere om jeres barn bør se filmen.

Pause med snack og juicebrik. Vi læser historie og hygger. Herefter kortfilm:
Vitello graver et hul
Kl. 11.30 Danmark 2015. 7 min.
Sallies historier - Derfor prutter man
Danmark 1998. 7 min.
Ville og Vilde kanin
Sverige 2006. 29 min. Slut kl. 12.15
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19. november 2022
Biografen åbner kl. 14.30

Jungle Cruise
Adventurefilm med Dawyne “The Rock” 
Johnson og Emily Blunt i hovedrollerne.
Kom med på jagt efter Månens Tårer i 
junglen, hvor alt kan ske! Det er ikke kun 
farlige dyr der lurer på kaptajn Jack, Dr. Lily 
Houghton og hendes bror. 
Kl. 15.00. USA 2021. 127 min.

Pizza og 1 sodavand
Kl. 17.15
Der vises kortfilm i den sidste del af pausen.

Comedy Queen
Sascha på 13 år vil på ingen måde ligne sin 
mor. Hun vil være stand-up komiker og få 
faren til at grine. Hendes veninde ser undren-
de til og deres venskab sættes på prøve, mens 
Sacha udfordrer alle omkring sig. Intet er 
helligt i forsøget på at skrive jokes og blive en 
ægte Comedy Queen!
Kl. 18.00. Sverige 2022. 93 min.

Captain Marvel
US Air Force-piloten Carol Danvers er blevet 
fundet af the Kree. Hun bliver medlem af elit-
en Starforce Military under ledelse af hendes 
mentor Yon-Rogg. Seks år senere undervejs i 
Captain Marvel og Furys kamp for at forhin-
dre en kosmisk krig, dukker der langsomt 
spor op fra Carols fortid, som muligvis 
forbinder hende tættere til menneskeheden, 
end hun nogensinde havde troet. 
Kl. 19.50. USA 2019. 128 min. Slut kl. 22.00
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Slangerup
Børne- og 
Ungdomsfilmklub 
Holger 2022-23

39. sæson

Hold 6 Filmmaraton            (11 år+)

28. januar 2023
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. Filmene har dansk tale.

Ainbo - amazonas vogter
I junglen bor jægerpigen Ainbo. Landsbyen bliver 
ramt af en mystisk sygdom, som truer både dyr 
og mennesker. Heldigvis får Ainbo kontakt til sin 
afdøde mors ånd, som sammen med bæltedyret 
Drillo og tapiren Vaca, guider hende på vej.
Kl. 16.00. Peru/Holland 2020. 84 min.

Pizza og 1 sodavand Kl. 17.30
Sallies historier: Gud får en hobby
Danmark 1998. 7 min. (kortfilm i pausen)

Robotbror
I en lys fremtid uden klimaproblemer har børnene 
menneskelignende personlige robotter. Alberte 
på 11 år bliver drillet med sin gamle bamse-robot. 
Til sin fødselsdag får hun en ny robot, Konrad, 
der er så ny, at den endnu ikke kan købes. For 
en tid bliver Alberte populær, og hun opbygger 
et venskab med Konrad. Men kan man være ven 
med en robot?
Kl. 18.00. Danmark 2022. 84 min. Slut kl. 19.25

Tilmelding via holger.nemtilmeld.dk Få mere information på filmklub-holger.dk

Hold 5 Filmmaraton           (9-12 år+)
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Hold 7 Dyne-maraton (5-10 år+)

Vi håber på at kunne gennemføre en fuld sæson uden benspænd fra Coro-
na, men har forberedt os på at der igen kan komme restriktioner. Der kan 
være 147 personer i Slangerup Bio, men kun 83 med restriktioner. Vi har 
derfor delt vores medlemskaber i A og B.

Medlemskab A har pladser, hvis antal reduceres til 83 i salen og de møder 
op mindst fem minutter før filmstart.

Medlemskab B mister desværre deres pladser, hvis antal reduceres til 83 
i salen. De kan få refunderet deres medlemskab, hvis holdet ikke har set 
film. Har de set film, så kan de møde op og se om der er ledige pladser til 
visningerne. Vi fylder op til de 83 personer i salen.

Hvis et hold har set mindst en film, så kan vi desværre ikke refundere 
medlemskabet for hverken A eller B, men har holdet ikke set film, så får 
man pengene retur. Det skyldes at vi skal betale medlemskab til DaBUF, 
filmleje osv. for de hold der er startet og derfor ikke også kan refundere 
pengene til medlemmerne. Vi håber det ikke bliver relevant og at der 
trods alt er mange, som vil støtte vores klub!

Corona information

Billeder på forsiden 
Cykelmyggen og Minibillen (Nordisk Film), Yakari (Another World Entertainment), Encanto 
(Disney), Ron - virker næsten (Disney), Robotbror (Scanbox) og Jungle Cruise (Disney).

Din bamse er velkommen!


