I Bleen i Biffen
Man. d. 26/10-20 kl. 9:30 – 10:00
Alle må komme med: I den blå
lastbil er der heldigvis plads til alle.
Tænk hvis: Filmen handler om
dyrenes liv og deres spilopper.
Snuttefilm – Hele natten: Hvad
der sker i haven om natten. Hvilke
dyr er fremme og hvad laver de.
Mægtige maskiner – Fræseren:
Man. d. 16/11-20 kl. 9:30 – 10:00
Storvask – Sæbebobler: Følg livet
inde i vaskemaskinen.
Josefines bondegård-Hundehvalpen:
Familien får en lille ny hvalp.
Zebra: elsker sine striber, men
hvad når de ikke vil makke ret?
Sorteringsmaskinen:
Man. d. 11/1-21 kl. 9:30 – 10:00
Tiger: Billedet af en tiger bliver
levende, og den er sulten.
Rita & Krokodille – Zoo:
Cirkeline – Højt fra træets
grønne top: Det er jul, og musene
og Cirkeline laver gaver.
Mægtige maskiner – Stribemaleren:

Man. d. 8/2-21 kl. 9:30 – 10:00
Hvem ejer bukserne: Kanin, Fugl
og Bamse vil rigtig gerne ud at lege.
Lili kender alle farverne og hun
hjælper gerne med at male.
Binke kan flyve: Fuglen må bo hos
musen fordi han ikke kan flyve.
Asfaltmaskinen:
Man. d. 8/3-21 kl. 9:30 – 10:00
Hvem er sød: Er farverne grimme
eller fine? Måske er alle fine?
Ballerina: Tre små piger danser
ballet af glæde og lyst.!
Prik & Plet leger med dej: De
bager boller, havregrynskugler og
roder i køkkenet.
Gravemaskinen:

Lilla gruppe: 3-4-årige
Tirs. d, 20/10-20 kl. 9:15 – 9.45 og
10.15-10.45
Mas med mosen: Kartoffelmosen og
ærterne bliver levende.
Agerndrengen: får hjælp fra
insekterne til at begå sig i verden.
Lili kender alle farverne og hun
hjælper mor og far med at male.
Mægtige maskiner – fræseren:
Fræseren har en tromle fuld af pigge.
Tirs. d. 17/11-20 kl. 9:15 – 9:45 og
10.15-10.45
Snap kan ikke fange fisk. Men en frø
hjælper han med en løsning.
Mit Skjulte talent: En lille kat vil
være sanger, men kan han synge.
Binke kan ikke flyve:
sorteringsmaskinen:
Tirs. d. 12/1-21 kl. 9:15 – 9:45 og
10.15-10.45
Myre: Myrerne arbejder perfekt
sammen. En gør alting anderledes.
Tænk hvis: Handler om dyrenes liv
og de spilopper, de finder på.
Prik og Plet leger med dej:
Stribemaleren:
Tirs. d. 9/2-21 kl. 9:15 – 9:45 og
10.15-10.45
Josefines bondegård – Hundehvalpen:

Ulv: Ulven er ikke så farlig. Anden
opdager det og griner, af ulven.
Zebra: elsker sine striber, men hvad
hvis striberne ikke vil makke ret?
Asfaltmaskinen:
Tirs. d. 9/3-21 kl. 9:15 – 9:45 og
10.15-10.45
Cirkeline – Klodsmus:
Musebedstefar fortæller historie.
De små vilde – Sommer: Lara vil
gerne fange krabber fra badebroen.
Mægtige maskiner–Gravemaskinen:
gravemaskinen har ikke hjul, men
larvefødder.
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Blå gruppe: 5-6-årige
Ons. d.21 (Blå 1) og Tors. d. 22
(Blå 2)/10-20 kl. 9:30 – 10:50
Ellevilde Ella: Ella er en livsglad
pige, der bor med sin far i
Soltoppen højhusene. Ella er
bedste venner med Mikkel. En dag
flytter en ny dreng ind i kvarteret.
Alting bliver anderledes, og Ella
må ud på et eventyr for at redde
sit venskab med Mikkel.

Lemvig Børne- og
Ungdomsfilmklub!
Vi har i år samlet en mængde gode og
spændende film til jer. Udvalget i de enkelte
grupper er alsidigt. Her finder du både film,
som er kendte og ukendte, danske og
udenlandske - kort sagt, der er noget for alle!

Ons. d.18 (Blå 1) og Tors. d. 19
(Blå2) /11-20 kl. 9:30 – 10:50
Den lille julemand og det
magiske snefnug: Julemanden
skal på pension, derfor skal den 7årige Nicolas overtage jobbet som
julemand. Hurtigt kommer der
grus i maskineriet. Nu er julen i
fare, mens Nicolas kæmper for at
finde sit sande jeg.

For at blive medlem skal du tegne et
medlemskab uanset alder. Du tegner
automatisk et medlemskab, når du køber din
billet. Institutioner sælger billetterne i uge
40 og 41. Du kan også købe din billet hos
Lemvig Bibliotek i uge 42. Der er et
begrænset antal pladser til hver gruppe, så
skynd dig, inden det er for sent. Man kan kun
tegne et medlemskab til hele sæsonen og
ikke til de enkelte film. Ledsagende voksne
er meget velkomne, men de skal dog også
tegne et medlemskab til klubben.

Ons. d.13 (Blå 1) og Tors. d. 14
(Blå2)/1-21 kl. 9:30 – 10:50
Villads fra Valby: Villads er god
til at lege og ikke altid lige god til
at følge de voksnes regler, hvilket
betyder, han tit løber ind i
problemer. Nu skal han starte i
skole.
Ons. d. 10 (Blå 1) og Tors. d. 11
(Blå2)/2-21 kl. 9:30 – 11:00
F for får 2: Fårmageddon: Et
rumvæsen styrter ned i nærheden
af bondegården. Frode får tager
derfor på en fantastisk mission for
at få den besøgende hjem igen, før
en uhyggelig organisation kan nå
at fange hende.

EVT. genopblusning af Corona kan medføre
aflysninger.

Gå ind og se omtalen af filmene på:
www.biohusetlemvig.dk
Vi ses i Lemvig Børne- og Ungdomsfilmklub
ved sæsonstart!

Ons. d.10 (Blå1) og Tors. d. 11
(Blå2)/3-21 kl. 9:30 – 11:00.
Gooseboy: Drengen Viggo bruger
det meste af sin tid på at spille
spillet Gooseboy, det ændrer sig
da en talende gås styrter ned på
hans altan. Viggo må hjælpe ham,
og sammen tager de ud på et
begivenhedsrigt eventyr.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Ons. d.21 og

Filmklubbens bestyrelse:
Maria Rosenberg, formand …... 31 36 05 29
Henrik Breinholt, næstformand… 61 16 60 39
Christina Bonde, kasserer………. 42 77 08 25
Anja Kirk………………………... 96 63 15 09
Else Breddam …………………… 30 22 98 86
Lone Marie Olesen……………….. 20 47 92 43
Camilla Bastrup……………………29 28 66 05
Tina Vedel Romby …………………………….
Ungdomsbestyrelsen:
Valdemar Cross…………...............51 91 13 91
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Bleen i Biffen
75 kr.

Lilla
75 kr.

Blå
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Navn: __________________________
Alder:__________________________
Adresse:_________________________
Forældres tlf.:____________________
Forældreunderskrift: _______________
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