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Vi efterlyser et par forældre, som vil deltage i 
filmfremvisningen, da vi gerne vil have hjælp 
til at bevare ro i salen.
Hvis du vil hjælpe, så send en mail til: billet@
aarupbio.dk

Info til forældrene:
Biografsalen åbnes kl. 15:30

Efter forestillingen lukkes børnene ud via bag-
døren til parkeringspladsen bag biografen.

Dit barn bedes medbringe et kontakttelefon-
nummer, hvis han/hun vil hentes før tid.

Slik og sodavand købes i Bio’s kiosk

Medbragt slik og sodavand må ikke nydes i 
Biografen.

Til dig der går i skole og er vild med film …
Nu får du igen chancen for at få et par fornøje- 
lige timer i biografmørket. Tre film på tre ud-
valgte 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 folderne ud på skoler i Assens kom-
mune - ja for den sags skyld i hele landet. Alle 
er velkommen i klubben.

For at deltage i Børnefilmklubben skal du 
tilmelde dig elektronisk på www.aarupbio.dk 
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Vi ses i Aarup Bio!
www.aarupbio.dk
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SPOR 1 
0. klasse-2.klasse

Tirsdag 20. september 16:00     85 min.
 
Den magiske månerejse  
Animationsfilmen ‘Den magiske månerej- 
se’ handler om drengen Peter, der sæt-
ter ud på en magisk rejse for at redde 
sin lillesøster. Destinationen for rejsen 
er månen, da lillesøsteren er blevet kid-
nappet af den onde Månemand. Peter 
lander på stjerneengen, hvor han møder 
den søvnige Ole Lukøje, som hjælper 
Peter med at finde sin lillesøster. For at 
det kan lykkes, skal de to dog tilslutte sig 
et kapløb gennem Mælkevejen mod na-
turens ånder

Tirsdag 11. oktober 16:00     89 min. 

Pils eventyr  
Animationsfilmen ‘Pil’s eventyr’ følger 
den forældreløse Pil. Pil overlever ved at 
stjæle mad fra den onde regent Tristains 
slot, men da hun en dag bliver opdaget, 
må hun tage på flugt med den klodsede 
vagt Crobrar og hofnarren Rigolin. På 
deres færd møder de tre Roland, som er 
den retmæssige arving til tronen. Proble-
met er bare, at Rolan er blevet forvandlet 
til en katling (halv kat, halv kylling). 
Familiefilmen vises med dansk tale.

Tirsdag 29. november 16:00    85 min. 

Lille Allan-den menneskelige antenne
Sommerferien føles lang og ensom for 
Allan, når man ikke har nået at få nye 
venner. Heldigvis kommer han i kontakt 
med sin nabo Helge, som er meget besat 
af ufoer. Her skal Allan være menneske-
lig antenne, og prøve at komme i kontakt 
med rumvæsner. Herefter bliver Majken, 
et tankelæsende rumvæsen, nødt til at 
nødlande på Jorden, og der opstår et 
mærkværdigt og uventet venskab mel-
lem hende og Allan. 

Program 
SPOR 2 
3. klasse-6.klasse

Tirsdag 27. september  16:00   84 min.

Robotbror
‘Robotbror’ foregår i en nær fremtid, hvor 
klimaproblemerne er løst, og alle børn har 
deres egne menneskelignende robotter, 
der følger dem rundt som personlige as-
sistenter.
11-årige Alberte har desværre en virkelig 
forældet én af slagsen, som mest af alt 
ligner en forvokset bamse. Og hun mobbes 
i skolen af samme grund. Men hendes 
popularitet vender, da hun i fødselsdags-
gave får den nyeste humanoid-model på 
markedet.

Tirsdag 1. november       100 min.

Lightyear
Handlingen foregår derfor i samme uni-
vers som Woody, Buzz og resten af dren-
gen Anders’ legetøj fra Toy Story-filmene. 
Den kommende familiefilm handler derfor 
om den astronaut, som legetøjet er baser-
et på.
Buzz Lightyear er ankommet til en frem-
med planet, der byder på uventede udfor-
dringer for ham og hans medpassagerer. 
Spacerangeren skal derfor på en omfat-
tende solomission, som kommer til at æn-
dre hans liv for altid. 

Tirsdag 6. december       110 min.

Syng 2
Den altid optimistiske koala Buster Moon 
og hans stjernespækkede musicaltrup er i 
gang med forberedelserne til deres mest 
ekstravagante show nogensinde. De skal 
nemlig opsætte en musical i Crystal Tower 
teatret i den berømte by Redshore City.
Det har de fået lov til af Crystal Entertain-
ments nådesløse chef, ulven Jimmy Crys-
tal, på én betingelse: De skal forsøge at 
overtale verdens mest afsondrede rock-
stjerne til at medvirke.
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