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. 4.
februar.
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: 64747935
Åbningstid med betjening:
Mandag: 12-16
Tirsdag: 10-13
Onsdag: 14-17
Torsdag: 14-17
Lørdag: 10-12

Program
Forår 2019

Forår 2019
SPOR:

81 min.

HODJA FRA PJORT
Landsbydrengen Hodja drømmer om at
komme ud og se verden. Han låner et
flyvende tæppe af den gamle tæppevæver
El Faza og suser afsted til storbyen med
sin bedste ven, geden Raya. Her møder
de Smaragd, en kry gadepige, der arbejder som tyv for Rotten. Rotten opdager
tæppets magi og forærer det til sultanen,
der altid har ønsket at se sit rige oppefra.
Men det vil Hodja ikke finde sig i.
© Scope

76 min.

IQBAL OG DEN INDISKE JUVEL
Iqbals tante Fatwa tildeles hæderstitlen
Vogter af den indiske juvel, og familien
skalmed til Indien for at overvære ceremonien. En uheldig episode med Iqbals klasse får ham bortvist, og hans far bestemmer, at sønnen skal blive hjemme. Iqbal
aftaler hemmeligt med Fatwa, at han kan
starte i en skole i New Delhi. Da juvelen
bliver stjålet, må Iqbal og hans venner
redde dagen.
© Scope

FØDSELSDAG/ÅR:

ONSDAG D. 10. APRIL KL. 16.00

ONSDAG D. 13. MARTS KL. 16.00

KLASSE:

97 min.

JUNGLEBANDEN
Den forældreløse pingvin Monrad er blevet opfostret af huntigeren Natacha i junglen. Trods det aparte arrangement er
Monrad faldet godt til mellem aber, tudser
og flagermus. Og da den diabolske koalabjørn Igor og hans bavianhåndlangere
truer med at udradere hele junglen og alle
dens beboere, må Monrads junglebande
gå i aktion.
© Scope

86 min.

SIG DET’ LØGN, LUIS!
11-årige Luis bor sammen med sin far, Arnold, men føler sig grumt overset. Farmand
er nemlig ufolog og fuldstændig besat af
tanken om, at rumvæsener vil besøge Jorden. Skolebestyrelsen foreslår at fjerne Luis
fra faderen og sende ham på et hjem. Men
Luis får opbakning fra en overraskende kant,
da tre venlige rumvæsener mellemlander
deres rumskib i Luis’ baghave.
© Scope

SKOLE:

ONSDAG D. 6. MARTS KL. 16.00

ONSDAG D. 20. FEBRUAR KL. 16.00

ONSDAG D. 24. APRIL KL. 16.00

90 min.

VILDHEKS
Den 12-årige skolepige Claras liv bliver
forandret, da en mystisk sort kat angriber
hende. Det viser sig, at katten er hendes
”vildven”, og Clara selv tilhører en slægt af
vildhekse, der kan kommunikere med dyr.
Nu må Clara rejse mod det kolde nord for
at bekæmpe den onde heks Bravita
Blodsunge, der er ude efter Claras blod
for at betvinge den vilde verden.
© Scope

KONTAKT TELEFONNUMMER:

83 min.

BIEN MAJA PÅ NYE HONNINGEVENTYR
Bien Maja drømmer om at deltage i De
Olympiske Lege for honningbier. Men fordi
kejserinden gør krav på halvdelen af Maja
og de andre biers honning, kan Maja ikke
træne op til OL. Hun giver dog ikke op.
Med sin gode ven Willived sin vingespids
flyver Maja afsted til kejserinden for at få
hende til at ændre mening.
© Scope

3. klasse - 6. klasse

BØRNEFILMKLUBBEN

ONSDAG D. 6. FEBRUAR KL. 16.00

PROGRAM SPOR 2:

ADRESSE:

0. klasse -2. klasse

BARNETS NAVN:

PROGRAM SPOR 1:

