Rød & orange gruppe: 0.-3. kl.
RØD man. d. 24/10-22
ORANGE tirs. d. 25/10-22
kl. 15.00 - 16.40
Clifford – Den store røde hund:
Skolepigen Emily Elisabeth støder
en dag på en magisk dyreredder,
som giver hende en lille rød
hundehvalp som gave. Næste dag
vågner hun op til, at lille Clifford
har vokset sig kæmpestor
RØD man. d. 21/11-22
ORANGE tirs. d. 22/11-22
kl. 15.00 - 16.30
Familien Jul og Nissehotellet:
Hugo vælger at bryde med sin
bedste ven; Nissen Pixy. Men da
Hugo tager på juleferie på et
familiehotel, finder han ud af, at det
er godt at have nissevenner.
RØD man. d. 9/1-23
ORANGE tirs. d. 10/1-23
kl. 15.00 - 16.30
Orla Frøsnapper: elsker at plage
de mindre børn. Han har skumle
planer om, at ødelægge Victor og
hans hund pølses muligheder for, at
komme med i det omrejsende
Cirkus Bardini.
RØD man. d. 6/2-23
ORANGE tirs. d. 7/2-23
kl. 15.00 - 16.50
Syng 2: Buster har gjort New Moon
Theatre til et lokalt hit, men Buster
har større mål I tankerne: at sætte
et nyt show op på Crystal Tower
Theatre i glamourøse Redshore
City.
RØD man. d. 6/3-23
ORANGE tirs. d. 7/3-23
kl. 15.00 - 16.30
Krummerne: Krumme bliver
igennem nogle gamle bøger
inspireret i at lave sit eget
detektivbureau med sin ven Tom.
Da nogle forbrydere stjæler en
diamant, ser Krumme sin chance; at
fange forbryderne.

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. 14.00
Bøvling Friskole kl. 14.15
Ramme Skole/SFO 14.30
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 2022-2023

Gul gruppe: 3.-5. kl.
Ons. d. 26. okt. 2022
kl. 15.30 – 17.00
Forsvundet til halloween:
Asger og Petra har for nyligt mistet
deres far. Petra ELSKER halloween,
mens Asger hellere vil lave pranks
med vennerne. Petra forsvinder
sporløst! Og Asger må ud at redde
Petra, før de voksne opdager noget.
Ons d. 23. nov. 2022
kl. 15.30 – 17.00
Pils eventyr: Pil er forældreløs og
klarer sig ved at stjæle mad fra den
onde Tristains slot. Da hun bliver
opdaget, må hun tage flugten
sammen med vagten Crobar og
hofnarren Rigolin. Under deres
flugt møder de Roland, som er den
retmæssige arving til tronen.
Ons. d. 11. jan. 2023
kl. 15.30 – 17.00
De fem og Djævleklippen: Pigen
Georg, vil bare holde ferie sammen
med sin hund. I stedet bliver hun
bedt om at bruge ferien med sine
fætre og kusine, så hendes far kan
arbejde på et hemmeligt
forskningsprojekt. Ferien tager en
drejning, da de opdager, at nogen
er ude efter farens opfindelse.

Grøn gruppe: 6.-10. kl.
Man. d. 24. okt. 2022
kl. 19.00 – 21.00
Ghostbusters: Afterlife:
Den enlige mor Callie flytter med
sine to børn til en lille by, hvor de
har arvet et faldefærdigt hus af
hendes far. Snart opdager de en
forbindelse til de oprindelige
Ghostbusters, mens spøgelserne
også dukker op i byen.
Man. d. 21. nov. 2022
kl. 19.00 – 21.30
Spider-man 3, No Way Home:
Peters hemmelige identitet som
Spider-Man er afsløret. Nu står den
unge superhelt således i en helt ny
situation, hvor nogle hylder ham og
andre det stik modsatte. Peter må
derfor nu gøre alt, for at manøvrere
i både at være en helt almindelig
teenager og verdenskendt.
Man. d. 9. jan. 2023
kl. 19.00 – 20.30
Comedy Queen: Sasha har bestemt
sig for at blive standupkomiker.
Allerhelst vil hun have sin far til at
le, fordi han græder i badet, når han
tror, at ingen kan høre ham. I
hjemmet vækker alt minder om
mor, som ikke længere lever. Men
Sasha nægter at græde.

Ons. d. 8. feb. 2023
kl. 15.30 – 17.15
Ron - virker næsten altid: Den
11årige Barney har ikke en Bubblebot som alle andre. Kun sin pinlige
familie. Da familien alligevel får
skaffet en robot, virker den ikke,
som den skal. Barney skal selv til at
lære den, hvad venskab er for en
størrelse.

Man. d. 6. feb. 2023
kl. 19.00 – 21.15
Cruella: Den unge modedesigner
Estella får arbejde hos byens
hotteste designer, Baronessen. Hun
vil dog ikke stå i skyggen af nogen
og med stor selvtillid og hjælp fra
sine venner, begynder Estella en
kamp mod Baronessen om pladsen
som Londons topdesigner.

Ons. d. 8. mar. 2023
kl. 15.30 – 17.30
Jungle Cruise: Dr. Lily rejser til
Amazonas for at finde et træ, der
skulle have helbredende evner og
vil ændre lægevidenskaben. Det
bliver ikke en nem færd, men hun
får hjælp af skipperen Frank til at
finde vejen på den snoede flod.

Man. d. 6. mar. 2023
kl. 19.00 – 21.00
Jungle Cruise: En flodbåd fører dig
gennem en eventyrlig jungle.
Junglen er fyldt med både farlige
dyr og krybdyr, og alt kan ske, da
det labyrintlignende landskab også
indeholder et overnaturligt
element. ”The Rock” har
hovedrollen i denne eventyrfilm.

Børnefilmklubbens bestyrelse:
Maria Rosenberg, formand ……….31 36 05 29
Henrik Breinholt, næstformand…..61 16 60 39
Christina Bonde, kasserer………....42 77 08 25
Sabrina Christiansen Broch………………….....
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
Felix Brandborg Jespersen………….…………
Anna Breddam…………………………………

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 (2022/2023).
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.:_____________________

