
2 lørdage          Start kl. 16:00 
2 x 2 film 
2 x pizza slice og sodavand            Pris: 275 kr 

NB! Online tilmelding lukker lørdag 10. september kl. 12:00 

SÆSON 

2022/23 

Filmklub for 3. - 5. klasse 



1 time 29 minutter         Familien Bigfoot 

Adams far er Bigfoot. Han bor også sammen med sin mor, en kæmpe 
bjørn, et frækt egern og en hel vaskebjørnsfamilie.  
Nu hvor Bigfoot er blevet berømt, ønsker han at bruge sin 
berømmelse til noget positivt. Så da firmaet Xtrakt vil bore efter olie i 
naturreservatet, Rocky Valley, i Alaska, tager Bigfoot af sted for at 
støtte demonstranterne, der vil beskytte den vilde natur.  
Men da Bigfoot pludselig forsvinder sporløst, drager Adam og hans 
dyrevenner ud på et vildt eventyr for at finde Bigfoot og afsløre 
Xtrakt-bossens grønne løgne. 

Gooseboy           1 time 27 minutter 

I ”Gooseboy” møder vi drengen Viggo, der lever og ånder for 
spilverdenen. En dag ændres hans liv dog brat, da en gås crash-
lander på altanen. 
Det viser sig ovenikøbet at gåsen kan tale! Gåsen er desperat for at 
indhente sin flok, men har brækket vingen, så Viggo må træde i 
karakter og hjælpe sin nye ven.  
Sammen kommer de på en forunderlig, fantastisk og farverig rejse, 
der viser sig langt mere krævende end Viggo nogensinde havde 
kunne forestille sig! 

Lørdag 17. september 2022 / Lørdag 1. oktober 2022 

Sluttidspunkt ca. kl. 19:25 

Pizza leveres af 

 

 

 

Filmklub-datoerne er delt i to hold, se 
hvordan på næste side 

NB! Vælg selv hvilket hold, du vil på. 

Holdet lukker for tilmelding, når det er 
fyldt (118 pladser pr. hold). 



Den Lille Afskyelige Snemand        1 time 37 minutter 

Da de spøgefulde venner Yi, Jin og Peng opdager en yeti på deres tag, 
giver de ham navnet Everest og begiver sig ud på et spændende 
eventyr for at forene det magiske væsen med hans familie.  
På deres livs rejse får Yi, Jin og Peng hjælp fra Everest til at finde et 
mod, de ikke vidste de havde. Og på rejsen gennem Kina, der skal 
bringe det magiske væsen hjem, får Everest dem også til at indse, 
hvor de virkelig hører hjemme. 

1 time 16 minutter               Iqbal & Den Indiske Juvel 

Iqbals tante Fatwa er blevet udnævnt til Vogter af Den Indiske Juvel, 
og Iqbal overtaler – primært for at slippe for skolen – sin far til at 
hele familien skal med til Indien for at overvære ceremonien. 
 Men som altid går det ikke lige som planlagt, og pludselig har Iqbal 
fået raseret en kirke og bliver smidt ud af skolen. Nu kan han glemme 
alt om turen til Indien, men da Iqbal overtaler tante Fatwa til at 
starte på en indisk skole i stedet, bliver han genforenet med resten af 
familien i New Delhi plan!  

HOLD A: 
17. september 2022 og 7. januar 2023 
 
HOLD B: 
1. oktober 2022 og 28. januar 2023 

Lørdag 7. januar 2023 / Lørdag 28. januar 2023 

Sluttidspunkt ca. kl. 19:20 

HUSK! Du skal vælge Hold A 
eller Hold B, når du tilmelder dig 



B-Tween Bif byder på film med 7+ censur og udenlandske film vises med 
dansk tale. 

Filmene vises lørdage fra kl. 16:00 med en pause, hvor vi serverer en 
pizza slice og en sodavand. 

Der vil være 4-5 voksne til stede i Biffen hele aftenen. Vi påtager os dog 
ikke ansvaret, hvis barnet vælger at forlade Biffen i løbet af aftenen. 

Der er gratis kaffe til forældre, der skal afhente børn. 

Betaling: 
Tilmelding og betaling til filmklubben sker online via Biffens hjemmeside 
www.biffen-odder.dk - her vælges Filmklubber og derefter B-Tween Bif. 
Pris: 275 kr. pr. medlem. 

NB! Online tilmelding lukker lørdag 10. september kl. 12:00. 
Medlemskaber sælges herefter i Biffen på første filmaften, hvis salen 
ikke er fyldt. 

I tilfælde af at et af holdene bliver fyldt (118 medlemmer) lukkes 
tilmeldingen, og det andet hold er eneste valgmulighed. 

Første film vises 17. september 2022 

Pladserne er u-nummererede i filmklub-regi, så kom i god tid før 
forestillingen. 

Filmen starter præcist 

Yderligere information: Biffen 
86 54 00 77 (man-ons. kl. 10-15) 

Biffen Odder • Rosensgade 10 • 8300 Odder 
Info og billetter: Tlf. 86 54 00 77 • www.biffen-odder.dk 

Ændringer i programmet forbeholdes 


