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  HVALSØ BØRNE - OG UNGDOMSFILMKLUB   program sæson 25
 

X i kalenderen
filmmaraton  i Hvalsø Bio 

fredag d.18/11-2022 
 kl.22:00-08:00 + 11 år

X i kalenderen
drive- in i Kr. Hyllinge
fredag d.31/3-2023
kl.19:00 film for alle

kl.21:30 film for de store



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



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



30/9 - 2022

Coda 
Spillefilm. 111 min.
2021, USA

Ruby elsker at synge, 
men er den eneste 
hørende person i sin 
ellers døve familie. Da 
familiens fiskerivirk-
somhed trues, finder 
hun sig selv i en svær 
situation. Hun er splittet 
mellem at forfølge sin 
drøm om college og 
kærlighed til musik-
ken, eller at blive i sin 
hjemby og hjælpe sin 
familie.

Filmen slutter kl.23:50

 
2/12 - 2022

Black Widow
Spillefilm. 133 min.
2021, USA

Familieidyl i Ohio med 
mor, far og to døtre 
afbrydes brat. Faren 
har ødelagt instituttet 
North og har den ene-
ste kopi af resultaterne. 
Familien flygter og ved 
ankomst til Cuba bliver 
de adskilt og pigerne 
ført bort til Red Room. 
Dette er forhistorien til 
at forstå superheltin-
den Natasha Romanoff 
bedre kendt som Black 
Widow – den farligste 
spion nogensinde.

13/1 - 2023

Top Gun II 
Spillefim. 131 min.
2022, USA

Velkommen i cockpittet 
! I skal se en ægte acti-
onfilm! Hovedpersonen 
piloten Maverick, skal 
træne unge jæger-
piloter i en tid, hvor 
ubemandede droner 
bliver mere og mere 
almindelige. Der er 
brug for modige piloter 
til en særlig, krævende 
mission. Vi oplever de 
vilde flyvescener, hvor 
Hollywood-stjernerne 
udsættes for virkelig 
G-påvirkning i cockpit-
tet.
Filmen slutter kl.00:15 

3/2 - 2023

Comedy queen
Spillefilm. 93 min.
2022, Sverige

13-årige Sasha vil 
være standupkomi-
ker, så hun kan få 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.13-årige Sasha 
har mistet sin mor, som 
har begået selvmord. 
Sashas kamp mod sorg 
og minder fortælles i 
filmen med charme og 
humor.

Filmen slutter kl.23:40

3/3 - 2023
En helt almindelig 
familie 
Spillefilm. 93 min.
2020, Danmark

Emma på 11 er vokset 
op i en helt almindelig 
familie. Alt er godt, lige 
indtil den dag, foræl-
drene fortæller at de 
skal skilles, fordi far vil 
skifte køn; fra Thomas 
til Agnete. Intet er som 
før. Emma skammer 
sig over sin far. Tidli-
gere var fodbold deres 
fælles interesse, men 
nu passer ”far” ikke ind 
mere - Emma kæm-
per med at acceptere 
situationen, både på og 
udenfor banen.
Filmen slutter kl.23:35

4/11 - 2022

Bohemian Rapsody 
Spillefilm. 134 min.
2018, USA

Her er historien om 
sangeren og bandet, 
der lavede sangen ”We 
are the champions” 
og mange andre hits, 
som I sikkert kender, 
selvom de er over 30 
år gamle. Det er hi-
storien om den unge 
Freddie fra en indisk 
familie som er flyttet 
til England. Hans vilde 
og energiske person-
lighed og enestående 
stemme bringer ham 
langt i musikkens ver-
den – på godt og ondt. 

Hold 3: ”Midnatsfilm” - + 11 år - 6 fredage -  kl.22:00 - pris 150,-kr

Filmen slutter kl. 00:15 Filmen slutter kl. 00:15


