
OBS:
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 
udvalgte eftermiddage for 225 kr. incl. slik – 
uden slik 150 kr.
De 25 kr. til slik svarer til en pose slik/chips og 
en sodavand pr. gang.

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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SPOR 1 
0. klasse-2.klasse

Onsdag 22. februar 16:00     90 min.
 
Mugge og hans mærkelige hjerne  
Familiefilmen ‘Mugge og hans mærkelige 
hjerne’ foregår bl.a. på Basserup Kom-
muneskole, hvor eleverne på deres første 
dag efter sommerferien skal til prøve. Og 
da den ellers så glade dreng Mugge viser 
sig at have en hjerne, der er så mærkelig, 
at hans svar får computeren til at eksplo-
dere, går hele systemet i panik. Filmen er 
en fortsættelse til Mugge & vejfesten fra 
2019 og er baseret på bogserien af samme 
navn, der er skrevet af Mikael Wulff og An-
ders Morgenthaler

Onsdag 22. marts 16:00     95 min. 

Luca   
Animationsfilmen ‘Luca’ handler om det 
usædvanlige venskab mellem et menne-
ske og et sø-monster.

Familiefilmen er den næste i rækken af 
Pixar-titler, der bl.a. tæller elskede værk-
er som Toy Story-filmene og Inderst inde.

Onsdag 19. april 16:00    90 min. 

Dogtanian og De Tre Muskevovser
Dogtanian er en ung, godhjertet sværd-
fægter, som drømmer om at følge i sin 
fars fodspor og blive del af kongens  
legendariske muskevovser. Hans søgen 
efter eventyr bringer ham fra sin landsby 
i provinsen til selveste Paris.
Her møder han de tre muskevovser Port-
hos, Aramis og Athos.  Filmen ‘Dogtanian 
og de tre muskevovser’ er inspireret af 
Alexandre Dumas’ fortælling om de tre 
musketerer.

Program 
SPOR 2 
3. klasse-6.klasse

Onsdag 1. marts  16:00   93 min.

 Skolen med magiske dyr
Familiefilmen ‘Skolen med magiske dyr’ er 
en filmatisering af Margit Auers populære 
børnebogserie, som er solgt i næsten 5 
mio. eksemplarer.Ida Kronborg er flyttet 
til en anden by, og er nu den „nye pige“ på 
Østre Skole. Hun har det svært i klassen, 
hvor den ledende pigegruppe holder hen-
de udenfor, og så er der kun én siddeplads 
tilbage til hende på første skoledag – ved 
siden af outsideren Benja. En dag intro-
ducerer hendes lærer børnene for Mortim-
er Morrison, der rejser rundt i verden og 
leder efter „magiske dyr“.

Onsdag 12. april       90 min.

Minions 2: Historien om Gru 
Historien om Gru’ er fortsættelsen til det 
første eventyr om Grusomme Mig-skurken 
Grus små gule undersåtter. I denne film 
befinder vi os i 70’erne, hvor Gru er barn 
i en forstad. Det er årtiet for bukser med 
svaj og disco, men Gru er mere optaget af 
superskurke og specielt De 6 Slyngler, som 
han er kæmpe fan af.Gru har udtænkt en 
plan for at blive ond nok, så han kan blive 
medlem af De 6 Slyngler. Og heldigvis kan 
han få hjælp af sine loyale følgere, de gule, 
kaosskabende minions.

Onsdag 3. maj       100 min.

Bad guys - De er Super Barske
Ingen har nogensinde fejlet så hårdt i at 
prøve at være gode som Hr. Ulv, Don Pi-
ranha, Mister Haj, Tarantula og Sir Slange. 
For der har aldrig været fem så berygtede 
venner som i banden Bad Guys. Da de en-
delig bliver sat under lås og slå, mægler Hr. 
Ulv en aftale, som skal komme dem alle 
fem til gode: Bandens super barske med-
lemmer vil nu fremover kun gøre gode 
gerninger... Spørgsmålet er så bare, om de 
kan holde ord?
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