
1/10 - 2022

Fem korte film. DFI 
filmpakke. 37 min. 
Dk.

Vi skyder den 25. 
Sæson i  Hvalsø Børne- 
og Ungdomsfilmklub. 
i gang med fem korte 
film. Vi skal blandt 
andet møde hunden 
Mester, der elsker 
gode historier. 
Vi skal se:
- Vitello bliver forret-
ningsmand
- Store ulv - lille ulv 
- Lygtefisk
- Min lille hund Mester 
1 - Mester flytter ind, 
Kvæk. 

Filmen slutter kl.10:40

3/12 - 2022

 Tre korte film. Det 
Danske Filminsti-
tuts filmpakke. 57 
min. DK.

Vi starter december 
måned med tre korte 
film. 
- Hvor ligger juleland
- Agerndrengen
- Thea og den vilde 
flod. 

God jul fra alle os i 
Hvalsø Børne og Ung-
domsfilmklub. Vi ses til 
januar.

14/1- 2023

Hokus Pokus Alfons 
Åberg 
Animation. 76 min. 
2013. Sverige.

Kender du Alfons 
Åberg? Alfons er en 
lille dreng, som bor 
alene sammen med 
sin far. Alfons’ højeste 
ønske er at få en hund, 
men far synes det er 
for stort et ansvar, og at 
Alfons er for lille. Men 
Alfons opgiver ikke 
håbet for måske kan 
den lokale troldmand 
hjælpe Alfons med lidt 
trylleri. 

Filmen slutter kl.11:15

4/2 - 2023

Kaptajn Bimse
Spillefilm. 75 min. 
2019. Dk. 

Anna har glemt sin 
elskede dukke, Sophie, 
i sommerhuset og kan 
ikke sove. Pludselig 
hører hun lyde oppe 
under loftet. Det er 
kaptajn Bimse og pilo-
ten Goggeletten i det 
gule propelfly. Anna 
overtaler de to til at 
hjælpe hende med at 
hente Sophie. Tag med 
på en forunderlig rejse 
med Anna, kaptajn 
Bimse og Goggeletten. 

Filmen slutter kl.11:15

4/3 - 2023

Vitello
Animation. 75 min. 
2018. Dk.

Vitello er sjov og fræk 
og fuld af gode ideer 
og nogle knap så gode. 
Han bor i rækkehuset 
med sin mor og livet er 
helt ok. Vitello savner 
dog en far, og mor er 
ikke til megen hjælp. 
Hun siger Vitellos far 
er en sjuft og så ikke 
mere snak om ham. 
Men det finder Vitello 
sig ikke i, så han går på 
jagt efter en far.

 

Filmen slutter kl.11:15 

5/11- 2022

Tre korte film. Det 
Danske Filminsti-
tuts filmpakke. 50 
min. Dk.

Vi mødes i Hvalsø bio 
og ser tre korte film
sammen.
- Min oldefars historier 
Elgen
- Cirkeline - månen er 
en gul ost
- Havets sang. 

Hold 1: fra 4 år  - 6 år - lørdage - kl.10:00 - pris 130,-kr

Filmen slutter kl. 10:50 Filmen slutter kl. 11:00


