
BIF-TEEN 
Film for unge

EFTERÅR 2016



Forbudt for voksne og rollinger...

Er du teenager, har du mulighed for at komme med til ”BIF-TEEN” 
3 fredag aftener i løbet af efteråret til en forestilling, som er specielt 
arrangeret for dig :-)

Filmene vises i Aarup Bio, og billetten koster 50 kr. pr. gang. 
Slik, sodavand og popkorn kan du købe i Bio’s kiosk.

Du behøver ikke at se alle tre film, men køber bare billet inden hver 
forestilling. 

Billetten kan evt. reserveres på forhånd på www.aarupbio.dk 

På gensyn i Aarup Bio!

Fredag d. 2. september                                         Kl. 19.30

Grimsby                           (Komedie)

Nobby Butcher er en simpel proletar fra den 
engelske by Grimsby. Han elsker fodbold og 
har avlet 11 børn på sin kæreste. Hans lillebror, 
Sebastian, blev adopteret af en anden familie ved 
fødslen og fik siden job hos MI-6 som snigmor-
der. Da brødrene genforenes, har Sebastian netop 
opdaget et verdenstruende komplot. Men han 
forrådes og må flygte for livet med sin idiotiske 
bror på slæb.



Fredag d. 7. oktober                                              Kl. 19.30

En-to-tre-nu!                (Kærlighed)

17-årige Jeppe, der drømmer om at blive profes-
sionel basketballspiller i USA, forelsker sig ho-
vedkulds i skolens nye pige, den mystiske skøn-
hed Cecilie. Jeppe inviterer hende i biografen, og 
inden længe bliver de to kærester. Deres storm-
fulde kærlighed kan dog ikke vare ved, da Jeppe 
erfarer, at Cecilie lider af kræft. Derfor beslutter 
parret at leve, mens tid er.

Fredag d. 2. december                                          Kl. 19.30

Miss Peregrine’s home for peculiar children
3D-film                                   (Fantasy) 

Efter hans bedstefar dør uventet, tager 16-årige 
Jacob til en isoleret ø, ud for Wales, for at opspore 
børnehjemmet for usædvanlige børn, som hans 
bedstefar så ofte havde fortalt ham historier om. 
Der var pigen, der kunne holde ild i sine hæn-
der, og en anden, hvis fødder aldrig rørte jorden. 
På øen finder Jakob de efterladte rester af Miss 
Peregrines hjem for usædvanlige børn, men han 
får hurtigt en underlig fornemmelse af, at nogle 
af disse børn stadig er på øen…



FILM SKAL SES 
I BIOGRAFEN!

www.aarupbio.dk


