Rød & orange gruppe: 0.-3. kl.
RØD man. d. 19/10-20
ORANGE tirs. d. 20/10-20
kl. 15.00 - 16.25
Kæledyrenes hemmelige liv 2:
Hunden Max’s ejer Katie bliver gift
og får baby. Max bliver
overbeskyttende overfor den nye
baby, og på randen af et nervøst
sammenbrud tager han med
familien på ferie på landet.
RØD man. d. 16/11-20
ORANGE tirs. d. 17/11-20
kl. 15.00 - 16.30
Toy Story 4: Woody oplever oftere
at ende i skabet, mens Bonnie leger
med de andre ting. Familien skal på
ferie, alt legetøjet skal med, også
Bonnies nye Forky, der har svært
ved at finde sin nye plads i verden.
RØD man. d. 11/1-21
ORANGE tirs. d. 12/1-21
kl. 15.00 - 17.05
Dumbo: Holt Farrier og sine to
børn for skalpasse elefantunge
med alt for store ører. Elefanten
bliver til grin, men da de opdager,
at Dumbo kan flyve, får det stærkt
skrantende cirkus ny vind i sejlene.
RØD man. d. 8/2-21
ORANGE tirs. d. 9/2-21
kl. 15.00 - 16.40
Angry birds 2: Fuglene og de
grønne grisebasser er tvunget til at
begrave stridsøksen, da en ny
trussel har meldt sig. Sammen
danner de et noget anderledes
superteam for at redde deres hjem.
RØD man. d. 8/3-21
ORANGE tirs. d. 9/3-21
kl. 15.00 - 16.30
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.

BUSKØRSEL TIL
BIO-HUSET
Et tilbud til børn i
RØD gruppe
Tilbuddet gælder kørsel til filmene
for 0.-3. klasse på mandage.
Rute 1:
Thyborøn Skole kl. 14.00
Harboøre Skole kl. 14.15
Klinkby Skole kl. 14.30

Lemvig Børne- og
Ungdomsfilmklub.

Rute 2:
Tangsø Skole kl. 14.15
Bøvling Friskole kl. 14.20
Ramme Skole/SFO 14.30
Lomborg Børnehave kl. 14.35
For at komme med bussen skal du
sammen med dit medlemskab til
rød gruppe købe en særlig
busbillet.
Busbilletten koster i alt kun 100 kr.
og dækker kørsel til
Bio-Huset på de 5 mandage, hvor
der vises film.
Husk at sætte kryds på
tilmeldingssedlen, hvis du vil med
én af busserne.
OBS: I tilfælde af meget få tilmeldinger til en af
ruterne, forbeholder Lemvig Børne- og
Ungdomsfilmklub sig retten til at aflyse ruten.
Transport med busserne er på eget ansvar, da der
ikke er repræsentanter fra bestyrelsen med i
busserne.

Se programmet på
www.biohusetlemvig.dk

Program 2020-2021
Facebook:

Lemvig Børne- og Ungdomsfilmklub

OBS: pga. Corona sælger vi kun Popcorn og
sodavand, andet slik må selv medbringes.

Gul gruppe: 3.-5. kl.

Grøn gruppe: 6.-10. kl.

Ons. d. 21. (Gul 1) og d. 28 (Gul 2).
okt. 2020 l. 15.30 – 17.00
Sune vs. Sune: Pludselig er der
endnu en Sune i klassen. Hvad gør
man så, når man bliver overgået af
den nye dreng, som ovenikøbet
prøver at stjæle ens udkårnes
opmærksomhed? Med hjælp fra
fantasien og fra sin lillebror vælger
Sune at tage kampen op.

Man. d. 19. okt. 2020
kl. 19.00 – 21.00
Jumanji: The Next Level, De fire
venner er tilbage, og det farlige
Jumanji-videospil byder atter på
store udfordringer. Da en af
vennerne, Spencer, forsvinder ind i
spillet, følger de andre efter. Her
finder de Spencers bedstefar der på
mystisk vis havnet i spillet!

Ons. d. 18. (Gul 1) og d. 25. (Gul 2).
nov. 2020 kl. 15.30 – 17.10
Fremad: De to alfebrødre Ian og
Barley bor i en lille forstad, hvor
myter og magi er glemt. Da Ian får
en magisk stav, får de mulighed for
at få 24 timer sammen med deres
far, der døde lige før Ian blev født.
Alting går dog ikke som planlagt.

Man. d. 16. nov. 2020
kl. 19.00 – 20.50
Your Name: Drengen Taki og pigen
Mitsuha bliver en dag forbundet til
hinanden på forunderlig vis, da de
bytter kroppe, mens de sover.
Sammen sætter de sig for at finde
ud af, hvad der er på færde. Det
tydet på at have forbindelse til et
meteornedslag.

Ons. d. 13. (Gul 1) og d. 20. (Gul 2).
jan. 2021 kl. 15.30 – 17.10
Call of the Wild: Den store
familiehund Buck bliver stjålet fra
sin familie og solgt videre som
slædehund i 1890ernes USA, hvor
guldfeberen raser. Buck klarer sig
overraskende godt i det barske liv
som slædehund, men møder mange
udfordringer på vejen.

Man. d. 11. jan. 2021
kl. 19.00 – 20.30
Fight Girl: Bodil, kaldet Bo har en
masse ophobet og indestængt
vrede, men gennem sin nye veninde
Joy introduceres hun til
kickboksning. Det bliver et
vendepunkt for hende. Her kan hun
nemlig få afløb for sine indestængte
følelser.

Ons. d. 10. (Gul 1) og d. 24. (Gul 2).
feb. 2021 kl. 15.30 – 16.50
Min sommer med Tess: Den stille
Sam er på ferie med sin familie.
Han har planlagt en rolig ferie, hvor
han vil øve sig på at være alene.
Her møder han den iltre Tess, der
åbner hans øje for eventyr og han
opdager, hvor vigtig familien er.

Man. d. 8. feb. 2021
kl. 19.00 – 21.10
Spiderman: Far From Home: Nick
Fury har en opgave til Spiderman,
der kræver, at han arbejder
sammen med Quentin Beck, også
kendt som Mysterio - en kriger fra
en anden dimension. Og Spiderman
får brug for sin nye makkers evner,
for fjenden lurer i kulissen.

Ons. d. 10. (Gul 1) og d. 17. (Gul 2).
mar. 2021 kl. 15.30 – 17.30
Løvernes konge: Vi følger Simbas
barndom, han er konstant på
eventyr indtil han må flygte. Efter
en lang og udmattende vandring
møder han de to venner, Timon og
Pumba, sammen med dem vokser
han op og indser, at det nok er tid
til at vende tilbage til Kongesletten.

Man. d. 8. mar. 2021
kl. 19.00 – 21.00
Angel Has Fallen: Mike er blevet
en af præsidentens tætteste Secret
Service-agenter. På en fisketur
bliver præsidenten offer for et
attentatforsøg, og beviserne
fremstår, som om Mike står bag.
Han må derfor undslippe både FBI
og sine egne kolleger for at rense sit
navn.

Børnefilmklubbens 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

Tilmelding:
Tilmeld dig på:
(skal skrives præcis som nedenstående)

www.flexbillet.dk/lemvig-boerne-ogungdomsfilmklub
EVT. genopblusning af Corona kan medføre
aflysninger.

___________________________
Eller via indmeldelsesblanketten ved
den første forestilling (2020/2021).
Rød
150 kr.

Orange
150 kr.

Gul
150 kr.

Grøn
150 kr.

Bus 1
100 kr.

Bus 2
100 kr.

Navn: __________________________
Alder:__________________________
Adresse:_________________________
Forældre tlf.:_____________________
Forældreunderskrift:________________

