Tlf. 42 60 15 40

EFTERÅR 2022
Så byder vi igen velkommen til en ny spændende filmsæson.
Vi har 2 filmgrupper, som du kan tilmelde dig.
Der er ved de enkelte film angivet hvornår filmen starter og forventet sluttid.
BEMÆRK: START TIDEN ER KL. 16,00. Dørene åbnes kl. 15,30.
Klik ind på vores Facebook side på www.facebook.com/skolebiffen
hvor du kan læse meget mere om de film, der vises i denne sæson.

HUSK dit medlemskort, som du skal have med til alle filmforevisninger, og gem det til næste
sæson. Hvis du mister dit medlemskort, vil du blive opkrævet kr. 20,- for et nyt kort.
FILMENE SÆLGES KUN SOM SAMLET PAKKER
Hvis du har et medlemskort fra tidligere, så medbring det ved tilmelding.
Se 4 film i en gruppe for kr. 150,- . Se alle film i begge grupper for kun kr. 200,- .
Hvis du ikke har medlemskort fra tidligere, skal du betale kr. 20,- ekstra.
Du kan tilmelde dig ved at møde op i Søllested Bio og Kulturhus ved første film, men
VED TILMELDING D. 4/9 ER PRISERNE KR. 125,- FOR 4 FILM OG KR. 175,- FOR
ALLE FILM + EVT. MEDLEMSKORT.
Udfyld tilmeldingskuponen på forhånd og aflever den i biografen ved tilmelding.
Der skal betales ved tilmelding.

Husk, tilmelding er søndag d. 4. september 2022, fra kl. 11,00 til kl. 13,00.
I Søllested Bio og Kulturhus.
OBS.
Som følge af Corona situationen eller andre påbud, kan der være
begrænsninger i måden vi kan bruge biografen!
Evt. spørgsmål kan rettes til nedennævnte kontaktpersoner:
Formand: Kim Heien
tlf. 53 34 53 41 (aften)
Kasserer: Karen Mogensen
tlf. 54 78 92 72 (aften)

WWW.FACEBOOK.COM/SKOLEBIFFEN

GRUPPE 1

Er primært for børn fra 0. klasse og til 4. klasse.
Egnet for alle
SLUT CA. KL. 17,24

KRUMMERNE—DET ER SVÆRT AT VÆRE 11 ÅR

ONSDAG DEN 14. SEPTEMBER 2022 KL. 16,00

I den nye film ser vi, hvordan skærmen er begyndt at
fylde for meget i hverdagen hos familien Krumborg. Mor
synes, at familien skal komme hinanden ved. Krumme
foreslår derfor en skærmfri uge, så han slipper for at blive
drillet henne i skolen for sin gamle skodmobil.
Men hvad skal man så lave? Sammen med Vicevært
Svendsen finder familien en gammel papkasse med
blandt andet Kim-bøger, en togbane, en politiuniform til
børn og et detektivsæt.
PIL’S EVENTYR
ONSDAG DEN 5. OKTOBER 2022 KL. 16,00

Frarådes under 7 år
SLUT CA. KL. 17,28

Pil overlever ved at stjæle mad fra den onde regent Tristains
slot, men da hun en dag bliver opdaget, må hun tage på flugt
med den klodsede vagt Crobrar og hofnarren Rigolin.
På deres færd møder de tre Roland, som er den retmæssige arving til tronen. Problemet er bare, at Rolan er blevet forvandlet
til en katling (halv kat, halv kylling). Pil må således hjælpe
Roland med at sætte orden i sagerne, hvilket kan vende op og
ned på alt for hele kongeriget.
HOPPER OG JAGTEN PÅ MØRKETS HAMSTER Frarådes under 7 år

ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2022 KL. 16,00

SLUT CA. KL. 17,30

Selvom Hopper er ret så klodset, holder det ham dog
ikke tilbage fra at tage på et vildt eventyr for hele familien. For da kongen bliver truet af sin onde bror, der forsøger at få fingrene i det magiske scepter og samtidig
går efter at sætte sig på tronen, er det nu op til Hopper at
stoppe broderens skumle planer. Godt nok er den halve
kylling og halve hare altid blevet drillet pga. sit udseende, men på sit eventyr går det så småt op for Hopper, at
det faktisk kan være en fordel at være anderledes.

v/ Kenneth Frahm
Jernbanegade 36 - 4920 Søllested
Tlf. 54 94 14 39

Frarådes under 7 år
SLUT CA. KL. 17,30

FAMILLIEN JUL & NISSEHOTELLET

ONSDAG DEN 16. NOVEMBER 2022 KL. 16,00

Hugo på tolv år elsker stadig nisser, men bliver drillet af
sine jævnaldrende, og han beslutter derfor at gå mod sine
følelser og tvinge sig selv til at blive "stor". Men da familien er på juleferie, opdager han, at der bor nisser på hotellet. Hugo prøver at fortrænge det og kæmper en indre
kamp for ikke at hjælpe nissepigen Sne, som har mistet
sine nisseforældre og bor alene med sine søskende. Sne
vil hjem til nissernes land, men kan ikke få rensdyrene til
at flyve, for hun har aldrig lært magi.

GRUPPE 2

Er primært for børn fra 4. klasse og op.
ROBOTBROR
ONSDAG DEN 21. SEPTEMBER 2022 KL. 16,00

Frarådes under 7 år
SLUT CA. KL. 17,24

'Robotbror' foregår i en nær fremtid, hvor klimaproblemerne er løst, og alle børn har deres egne
menneskelignende robotter, der følger dem rundt
som personlige assistenter. 11-årige Alberte har
desværre en virkelig forældet én af slagsen, som
mest af alt ligner en forvokset bamse. Og hun
mobbes i skolen af samme grund. Men hendes
popularitet vender, da hun i fødselsdagsgave får
den nyeste humanoid-model på markedet.Albertes
nye robot hedder Konrad, og han ligner faktisk 1:1
et menneskebarn.

CLIIFORD—DEN STORE RØDE HUND
ONSDAG DEN 12. OKTOBER 2022 KL. 16,00

Egnet for alle
SLUT CA. KL. 17,37

Den 12-årige Emily Elizabeth får en lille, rød hundehvalp som gave af en magisk dyreredder. Den næste
dag vågner hun op til synet af en kæmpestor hund i sin
lille New York lejlighed.
Hunden Clifford tiltrækker meget opmærksomhed også online. Det gør ham til en stor attraktion, ikke
mindst for folk som selv gerne vil have fat i den specielle hund. Et eventyr er i vente for Emily og hendes
impulsive onkel Casey, når Clifford kommer på afveje

BAD GUYS—DE ER SUPER BARSKE

ONSDAG DEN 2. NOVEMBER 2022 KL. 16,00

Frarådes under 7 år
SLUT CA. KL. 17,40

Ingen har nogensinde fejlet så hårdt i at prøve
at være gode som Hr. Ulv, Don Piranha, Mister Haj, Tarantula og Sir Slange. For der har
aldrig været fem så berygtede venner som i
banden Bad Guys. Grundet et ufatteligt antal
af røverier, har banden været blandt verdens
mest eftersøgte skurke. Da de endelig bliver
sat under lås og slå, mægler Hr. Ulv en aftale,
som skal komme dem alle fem til gode: Bandens super barske medlemmer vil nu fremover kun gøre gode gerninger... Spørgsmålet
er så bare, om de kan holde ord?

FAMILLIEN JUL & NISSEHOTELLET

ONSDAG DEN 16. NOVEMBER 2022 KL. 16,00

Frarådes under 7 år
SLUT CA. KL. 17,30

Hugo på tolv år elsker stadig nisser, men bliver drillet af sine jævnaldrende, og han beslutter derfor at
gå mod sine følelser og tvinge sig
selv til at blive "stor". Men da familien er på juleferie, opdager han,
at der bor nisser på hotellet. Hugo
prøver at fortrænge det og kæmper
en indre kamp for ikke at hjælpe
nissepigen Sne, som har mistet
sine nisseforældre og bor alene
med sine søskende. Sne vil hjem til
nissernes land, men kan ikke få
rensdyrene til at flyve, for hun har
aldrig lært magi.

Nu kan du nemt og bekvemt
bestille dine digital-billeder
hjemmefra døgnet rundt og
afhente dem hos os.
Se mere på:
www.jp-foto.dk
Maribo. Torvet 12
Tlf. 54 78 01 46

FILMENE SÆLGES KUN SOM SAMLET PAKKE
Hvis du har et medlemskort fra tidligere, så medbring det ved tilmelding.
Se 4 film i 1 gruppe for kr. 150,- .
Se alle film i begge grupper for kun kr. 200,- .
Hvis du ikke har medlemskort fra tidligere, skal du betale kr. 20,- ekstra.
Du kan tilmelde dig ved at møde op i Søllested Bio og Kulturhus ved første film,
men

VED TILMELDING D. 4/9 ER PRISERNE KR. 125,- FOR 4 FILM
OG KR. 175,- FOR ALLE FILM + EVT. MEDLEMSKORT.
Udfyld tilmeldingskuponen på forhånd og aflever den i biografen ved tilmelding.
Der skal betales ved tilmelding.

Husk, tilmelding er
søndag d. 4. september 2022 fra kl. 11,00 til kl. 13,00.
I Søllested Bio og Kulturhus.

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES.

OBS. Kun en person pr. blanket!
Udfyldes med blokbogstaver.

Filmgruppe 1

Filmgruppe 2

Navn:

Fødselsdato:

Skole:

Evt. mobil nr. (hvis du vil have en SMS et par dage før næste film):

Klasse:



TILMELDINGSBLANKET

Entreprenør

Højagergård ApS
v/Kim Jensen
TLF. 54 93 93 60
20 49 41 86

Alt i VVS– og smedearbejde
AUT. KLOAKMESTER

