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

AARUP BIOGRAFFORENINGS

Nu får du chancen for at få et par fornøjelige timer i biografmørket. Tre film på tre
onsdag eftermiddage for 120 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 120 Kr. i biografens åbningstid (½ time inden forestilling) eller på Aarup
Bibliotek i den betjente åbningstid (se næste spalte) senest mandag d. 5. februar.
Ved tilmeldingen får du udleveret billetter.

STØT DET FRIVILLIGE ARBEJDE I
AARUP BIO - KØB DIT SLIK OG
SODAVAND I VORES KIOSK :-)

Vi ses i Aarup Bio!
www.aarupbio.dk

Til forældrene:
Biografsalen åbnes kl. 15.30
Barnet bedes medbringe et telefonnummer, så I kan kontaktes, hvis jeres barn
af en eller anden grund ønsker at blive
hentet før tid.
Da biografen har hovedindgang ud til
Bredgade, Aarups stærkt trafikerede
hovedstrøg, bliver børnene lukket ud
ad bagdørene til parkeringspladsen bag
biografen efter forestillingen. Det er det
mest sikre for børnene.

AARUP BIBLIOTEK
Tlf: 6474 7935
Åbningstid med betjening:
Mandag: 12-16
Tirsdag: 10-13
Onsdag: 14-17
Torsdag: 14-17
Lørdag: 10-12

Program
Forår 2018

Forår 2018
SPOR:

108 min.

FERDINAND
Ferdinand er ikke som tyre er flest. Han vil
allerhelst bare sidde i sin fredelige eng og
nyde blomsternes duft. Uheldet vil, at Ferdinand alligevel bliver udtaget til tyrefægtning, idet han bliver stukket af en bi og
farer op, netop som fem mænd er på besøg på gården for at finde emner til arenaen. Det er dog slet ikke noget for Ferdinand, som lægger en plan for at komme
hjem igen. © Scope

97 min.

LEGO NINJAGO FILMEN
De hemmelige Ninjago-krigere Kai, Cole,
Jay Zane og Nya er oplært af den vise
mester Wu til at bekæmpe al ondskab og
forsvare Ninjago City. Deres nyeste medlem, den unge Lloyd, opdager, at han er
den grønne Ninja, der i legenderne beskrives som Ninjagos redningsmand. Uheldigves er den superskurk, Lloyd skal nedlægge, hans egen far—krigsherren Lord
Garmadon. © Scope

FØDSELSDAG/ÅR:

ONSDAG D. 11. APRIL KL. 16.00

ONSDAG D. 21. MARTS KL. 16.00

KLASSE:

107 min.

BILER 3
Racerbilen Lynet McQueen har efterhånden en del kilometer i dækkene, og en ny
generation af superracere er begyndt at
give ham baghjul. Efter et dramatisk styrt i
et løb bereder Lynet sig på at blive pensioneret. Men hans racerholds nye ejer,
Sterling, har andre planer og parrer ham
med træneren Cruz Ramirez. Måske kan
kombinationen af gamle dyder og nytænkning bringe Lynet tilbage på banen?
© Scope

81 min.

PÅ TOPPEN AF VERDEN
Sankt Petersborg 1882. Den unge overklassepige Sacha skal giftes bort til en mand,
som hun ikke selv har valgt. Hun vil meget
hellere gå i sin bedstefar Olukines fodspor
som eventyrer og polarforsker. Da bedstefar
ikke vender hjem fra sin seneste ekspedition
til Nordpolen, stikker Sacha af hjemmefra og
står til søs for at finde Olukine og hans
skib. © Scope

SKOLE:

ONSDAG D. 14. MARTS KL. 16.00

ONSDAG D. 21. FEBRUAR KL. 16.00

ONSDAG D. 18. APRIL KL. 16.00

89 min.

BALLERINA
Den forældreløse, franske pige Félicie
drømmer om at blive balletdanser. Sammen med vennen Victor stikker hun af fra
børnehjemmet i provinsen og tager til Paris. For at blive optaget på balletskolen
stjæler Félicie sin største rivals identitet.
Hun kommer ind, men må sande, at det
kræver meget mere end bare vilje og talent at gøre karriere som ballerina.
© Scope

KONTAKT TELEFONNUMMER:

88 min.

FAR TIL FIRE PÅ TOPPEN
Far får tilbudt et nyt arbejde, der kan redde
familien fra at flytte. Hans nye kontor ligger
på 27. etage og er udstyret med kæmpe
panoramavinduer, og eftersom far lider af
højdeskræk, har han svært ved at sige ja til
jobbet. Hans handlekraftige børn, Søs,
Mie, Ole og Per, tager sagen i egen hånd
og bestiller en familierejse til de norske
fjelde, så far kan konfrontere sin fobi.
© Scope

3. klasse - 6. klasse

BØRNEFILMKLUBBEN

ONSDAG D. 7. FEBRUAR KL. 16.00

PROGRAM SPOR 2:

ADRESSE:

0. klasse -2. klasse

BARNETS NAVN:

PROGRAM SPOR 1:

