
1/10 - 2022

Robotbror
Sci.fic. 84. Min. 
2022. DK. 

Forestil dig en fremtid, 
hvor børn har deres 
egen robot, der er en 
blanding af kæledyr og 
telefon. Alberte er træt 
af sin kiksede robot, 
Robbi, for den er ikke 
ligeså cool, som de 
andres. Da hun får den 
nyeste robot, Conrad, 
ser alt ud til at lykkes. 
Men Conrad er for god 
til at være sand, og 
Alberte må konfrontere 
firmaet bag.

Filmen slutter kl.13:24

3/12 - 2022 

Familien Jul og nisse-
hotellet 
Spillefilm. 91 min. 
Dk. 2021.

Familien Jul skal holde 
sommerferie på onk-
lens hotel på Fyn. Her 
møder Hugo tre nis-
sebørn, der er blevet 
efterladt på hotellet. 
Nissebørnene har 
aldrig lært magi og 
kan ikke åbne låsen til 
det magiske seletøj. 
Hugo sætter alt ind på 
at hjælpe nisserne i 
dette juleeventyr, hvor 
vi også møder H.C. 
Andersen.

Filmen slutter kl.13:35

14/1 - 2023

Abestjernen 
Animation. 75 min. 
Sv./Dk. 2021.

Jonna bor på et børne-
hjem og en dag adop-
teres hun af en gorilla 
iklædt tøj. Jonna er lidt 
skeptisk, men finder 
snart ud af, at gorillaen 
har et hjerte af guld. De 
to må tage kampen op 
mod den onde inspek-
tør, der vil bygge et 
badeland i skoven. 
Abestjernen, en ny 
stjerne på himlen, gi-
ver dem håb om, at de 
kan vinde kampen. 

Filmen slutter kl.13:20

4/2  - 2023

Fjerkongens rige
Animation. 88 min. 
Dk/ Sv. 2014.

Den lille kanin Johan 
bor med sin far på et 
skib. Det har de gjort 
så længe Johan kan 
huske. Hans mor er der 
ikke længere. Hun er 
blevet hentet af Fjer-
kongen. Johan savner 
sin mor så meget - og 
en dag, da faderen er 
i land, sætter Johan 
egenhændigt kurs mod 
Fjerkongens rige for at 
finde sin mor. 

Filmen slutter kl.13:30

4/3 - 2023

Søstre - Sommeren vi 
fik superkræfter
Spillefilm. 78 min. 
No. 2021.

Vega og Billie er søstre 
og vidt forskellige. På 
en vandretur falder 
deres far ned i et hul 
og brækker benet. 
For at hjælpe ham må 
søstrene begive sig ud 
i skoven. Da de farer 
vild må de stå sammen 
og holde modet oppe. 
En sød film om at holde 
sammen, og om at man 
kan mere end man tror.

 

5/11 - 2022 

Forsvundet til 
Hallo-ween 
Gys. 87 min. DK. 
2021.

Vi følger søskendepar-
ret Petra og Asger. Pe-
tra elsker Halloween, 
men Asger vil hellere 
hænge ud med ven-
nerne. Da Petra bliver 
kidnappet må Asger og 
to venner bevæge sig 
ud i den skøre hallo-
ween aften. Undervejs 
bliver de udfordret 
af tricktyve, farlige 
kæledyr og uhyggelige 
huse i deres jagt på at 
befri Petra. 

Filmen slutter kl.13:30 

Hold 2: fra 1. kl. - 6 lørdage - kl. 12:00 - pris 140,-kr

Filmen slutter kl. 13:20


