Rød & orange gruppe: 0.-3. kl.
RØD man. d. 25/10-21
ORANGE tirs. d. 26/10-21
kl. 15.00 - 16.50
Raya og den sidste drage: Raya
slår sig sammen med en gruppe
udskud i sin søgen efter at finde
den sidste drage og bringe lys og
harmoni tilbage til deres verden.
RØD man. d. 15/11-21
ORANGE tirs. d. 16/11-21
kl. 15.00 - 16.30
Far til fire og vikingerne: For at
bryde familiens disharmoni,
tilmelder Onkel Anders familien til
et ophold på et familieterapisted i
en vikingelandsby. I selskab med
børnenes feriegæst Olivia, tager
familien afsted for at få styr på
tingene.
RØD man. d. 10/1-22
ORANGE tirs. d. 11/1-22
kl. 15.00 - 16.30
Operation nordpolen: Tjep vil
gerne være en såkaldt Top Dog, der
arbejder som slædehund for ABDS
og leverer posten. Undervejs går
det op for ham, at der foregår noget
mystisk under isen.
RØD man. d. 7/2-22
ORANGE tirs. d. 8/2-22
kl. 15.00 - 16.30
Familien Bigfood: Bigfoot
forsvinder pludseligt sporløst.
Derfor vælger Adam og gruppen af
hans dyrevenner at finde ham og
samtidig afsløre de løgne, som
bossen bag olieboringsfirmaet står
bag.
RØD man. d. 7/3-22
ORANGE tirs. d. 8/3-22
kl. 15.00 - 16.20
Hodja fra Pjort: Hodja får tilbudt
et flyvende tæppe mod at hente
tæppehandlerens barnebarn. Hvad
drengen ikke ved, er, at tæppet
tilhører den onde sultan, som vil
gøre alt for at få det tilbage.

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 2021-2022
Facebook:

Lemvig Børne- og Ungdomsfilmklub

Gul gruppe: 3.-5. kl.
Ons. d. 27. okt. 2021
kl. 15.30 – 17.10
Lassie Kommer hjem: Hunden
Lassie og Frederik er uadskillelige,
men da Frederik, flytter med
familien til en lejlighed, hvor man
ikke må have hund, er de nødt til at
aflevere Lassie til greven, men én af
grevens ansatte er ond mod Lassie,
og hunden stikker af derfra.
Ons. d. 17. nov. 2021
kl. 15.30 – 17.15
Raya og den sidste drage: For
længe siden levede drager og
mennesker i harmoni, men da
ondskaben truede riget, ofrede
dragerne sig, for at redde
mennesket. 500 år senere, er det
op til Raya at finde den sidste drage
for at bringe lys og harmoni tilbage.

Grøn gruppe: 6.-10. kl.
Man. d. 25. okt. 2021
kl. 19.00 – 21.00
Tomb raider: Lara Croft er
datteren af en excentrisk eventyrer,
der forsvandt for syv år siden. Nu er
hun 21 år, uden retning i livet, og
nægter at overtage faderens
forretningsimperium. Hun vil finde
ud af sandheden om sin far og
begynder at efterforske mysteriet.
Man. d. 15. nov. 2021
kl. 19.00 – 20.35
Old Boys: Filmen foregår på en
kostskole i England. En ny
fransklærer får job på skolen, og
han har sin datter med. Drengen
Amberson bliver forelsket i hende,
men hun er vild med en af de andre
drenge på skolen, Winchester, som
er skolens helt og anfører.

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
Anna Breddam…………………………………

Tilmelding:

Man. d. 10. jan. 2022
kl. 19.00 – 20.50
Chaos Walking: I en fremtid er der
ingen kvinder, og alle mænd er
ramt af ”støj”, som blotter deres
tanker for omverdenen. Todd
opdager den mystiske pige Viola.
Violas liv er truet, og da Todd lover
at beskytte hende, må han finde sin
egen indre styrke og dykke ned i
planetens mørke hemmeligheder.

Tilmeld dig på:

Ons. d. 12. jan. 2022
kl. 15.30 – 17.00
Buster: Buster Oregon Mortensen
er fortællingen om den 11-årige
dreng, der er kendt for sit mod og
sin optimisme. Buster har travlt
med mange ting og kommer
igennem mange udfordringer i
denne sjove genfortælling af
klassikeren fra 1984.
Ons. d. 9. feb. 2022
kl. 15.30 – 17.00
Calamity Jane – vestens vilde
datter: Martha Jane, er på vej mod
et bedre liv i Vesten. Hendes far
kommer til skade, og det er
pludselig Martha, der skal køre
familievognen, passe hestene og
forsørge familien. Det er ikke helt
det arbejde, hun plejer.

Man. d. 7. feb. 2022
kl. 19.00 – 20.25
Centervagterne: Glen og MC
arbejder for et skrantende
shoppingcenter. Chefen vil derfor
have dem til at træffe en svær
beslutning om, hvem der skal miste
sit job. Glen er hemmeligt forelsket i
MC og er bange for, at de aldrig vil
se hinanden igen.

___________________________

Ons. d. 9. mar. 2022
kl. 15.30 – 17.15
Spioner på Misioner: Walter laver
gadgets til spioner, men et forsøg
på at hjælpe går galt, og forvandler
spionen Lance til en due. Så må
Walter træde til som spion og
hjælpe duen Lance med at få
stoppe skurkene.

Man. d. 7. mar. 2022
kl. 19.00 – 20.30
Ternet ninja 2: Skurken Philip
Eberfrø bliver løsladt fra fængslet,
Aske og den ternede ninja må finde
en måde at fange ham på, før han
slipper væk. Derfor rejser Aske,
dukken og hele familien til
Thailand, hvor et stort eventyr - og
Onkel Stewart - venter.

(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 (2021/2022).
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:________________

