Til dig der går i skole og er
vild med film...

AARUP BIOGRAFFORENINGS

Nu får du igen chancen for at få et par fornøjelige timer i biografmørket. Tre film på
tre onsdag eftermiddage for 150 Kr.
Spor 1 er film for børn fra 0. til 2. klasse,
mens spor 2 er film for børn fra 3. til 6.
klasse. Klasseangivelsen er dog kun vejledende, så du kan frit vælge spor og må
også gerne tilmelde dig begge spor.
Vi deler folderen ud på skolerne i området,
men alle børn i Assens Kommune - ja for
den sags skyld i hele landet, er meget
velkomne i klubben.
For at deltage skal du enten tilmelde dig
elektronisk via vores hjemmeside (Gebyr
5,50 Kr. + print) eller udfylde tilmeldingsblanketten på folderen og aflevere den
sammen med 150 Kr. i biografens
åbningstid (½ time inden forestilling) eller
på Aarup Bibliotek i den betjente åbningstid
(se næste spalte) senest mandag d. 10.
september.
Ved tilmeldingen får du udleveret et billetark, eller du printer selv billetten, hvis du
køber via hjemmesiden.

Vi ses i Aarup Bio!
www.aarupbio.dk

Info til forældrene:


Biografsalen åbnes kl. 15.30



Efter forestillingen lukkes børnene ud
via bagdørene til parkeringspladsen
bag biografen



Dit barn bedes medbringe et kontakttelefonnummer, hvis han/hun vil hentes før tid



Slik og sodavand købes i Bio’s kiosk

MEDBRAGT SLIK OG SODAVAND
MÅ IKKE NYDES I BIOGRAFEN!
AARUP BIBLIOTEK
Tlf: 6474 7935
Åbningstid med betjening:
Mandag: 12-16
Tirsdag: 10-13
Onsdag: 14-17
Torsdag: 14-17
Lørdag: 10-12

Program
Efterår 2018

90 min.

SPOR:
FØDSELSDAG/ÅR:

93 min.

FAR TIL FIRE I SOLEN
Far, Søs, Mie, Ole, Per og onkel Anders
er taget på solferie i Gran Canaria. Børnene vil melde sig til hotellets konkurrence
om ”årets solfamilie”. Far indvilger kun,
fordi den overkonkurrerende familie ledes
af Bjørn, der mobbede Far gennem hele
hans skoletid. Den hyggelige kappestrid
eskalerer til en indædt kamp for ære og
oprejsning, hvor børnene endnu en gang
må bringe Far til fornuft. © Scope

KLASSE:

ONSDAG D. 7. NOVEMBER KL. 16.00

86 min.

JEG ER WILLIAM
Drengen William prøver at få det bedste
ud af sin hverdag. Hans mor er typisk
ustabil, så William bor hos sin onkel Nils,
der er førtidspensionist og ikke helt ren i
kanten. Nils har oparbejdet en stor spillegæld, som skaffer ham byens gangstere
på nakken. William sætter sig for at udfri
onklens gæld - for måske kan hans mod
og snarrådighed imponere den søde Viola
i klassen? © Scope

SKOLE:

91 min.

DET STORE NØDDEKUP 2
Det ser sort ud for egernet Vilfred og hans
venner. Byens korrupte borgmester vil
jævne den park, som alle dyrene bor i,
med jorden for at bygge en forlystelsespark. For at redde deres hjem må Vilfred
og musen Makker alliere sig med hr.
Feng, der er en lille uskyldigt udseende,
men yderst effektiv kung fu-mus.
© Scope

ONSDAG D. 24. OKTOBER KL. 16.00

ONSDAG D. 14. NOVEMBER KL. 16.00

87 min.

LANDET AF GLAS
Drengen Jas bor på et nedlagt gartneri
med sin far, der er langturschauffør. En
dag, hvor Jas som sædvanlig er alene
hjemme, finder han en gammel dame og
en pige, der gemmer sig i laden. Neia og
Elva påstår, at de er elvere på flugt. Jas
og vennen Isak sætter sig for at hjælpe
dem med at komme hjem til Elverriget.
Nogle skumle hemmelige agenter gør,
hvad de kan, for at stoppe dem.
© Scope

KONTAKT TELEFONNUMMER:

ONSDAG D. 10. OKTOBER KL. 16.00

HULEMANDEN STEN
Hulemanden Sten bor med sin ven, Grøffe, i
et snurrigt stenaldersamfund. Stens drøm er
at drage ud på mammutjagt, men da stenalderbyen bliver invaderet af den arrogante
Lord Snøp fra bronzealderbyen, får Sten
chancen for at agere helt. Han udfordrer
Lord Snøp til en fodboldkamp mellem stenalderstammen og bronzealderholdet med
Stenalderdalen som indsats. © Scope

Efterår 2018

ONSDAG D. 19. SEPTEMBER KL. 16.00

VITELLO
Drengen Vitello bor med sin mor i et rækkehus. Vitello er egentlig meget godt tilfreds med sit liv og sine venner, men han
savner en far. Vitellos mor siger, at hans
biologiske far er en sjuft, så Vitello må selv
tage affære. For en far skal han da have!
© Scope

75 min.

3. klasse - 6. klasse

BØRNEFILMKLUBBEN

ONSDAG D. 12. SEPTEMBER KL. 16.00

PROGRAM SPOR 2:

ADRESSE:

0. klasse -2. klasse

BARNETS NAVN:

PROGRAM SPOR 1:

