
2 fredage           Start kl. 18:00 
2 x 2 film 
2 x pizza slice og sodavand            Pris: 275 kr 

NB! Online tilmelding lukker fredag 2. september kl. 12:00 

Filmklub for 5. - 7. klasse 

SÆSON 

2022/23 



Good Boys           1 time 29 minutter 

Max, Thor og Lucas står på tærsklen til teenagealderen. Hormonerne 
bruser allerede, og Max vil ikke gøre sig til grin, da han bliver inviteret 
til en ”kyssefest”.  

Sammen med kammeraterne beslutter han sig for lidt research hos 
den 16-årige nabopige Hannah, med sin fars dronekamera.  

Uheldigvis forulykker dronen, drengene skal nu skaffe penge til at 
købe en ny drone ved at vove sig ind i den voksne verden uden at 
forstå spillereglerne. 

Engelsk tale m. danske undertekster 

2 timer 14 minutter                Cruella 

I 1970’ernes London under punkrock-revolutionen møder vi lomme-
tyven Estella, der er snedig og kreativ og fast besluttet på at skabe sig 
et navn gennem sine designs. Hun bliver venner med et par unge 
tyve, som sætter pris på hendes appetit på ballade, og sammen får 
de opbygget et liv i Londons gader.  
Estellas talent opfanges af Baronesse von Hellman, en modelegende 
som er ødelæggende smart og frygteligt elegant. Men deres relation 
sætter gang i en række begivenheder og afsløringer, som fører til, at 
Estella omfavner sin onde side og bliver den hæse, fashionable og 
hævngerrige Cruella de Vil. 

Engelsk tale m. danske undertekster 

Fredag 9. september 2022 / Fredag 23. september 2022 

Sluttidspunkt ca. kl. 22:10 

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). 



Ternet Ninja           1 time 22 minutter 

Aske går i 7. klasse og er forelsket i Jessica fra 8. Aske har et an-
strengt forhold til sin stedbror Sune og sin stedfar Jørn. 

En dag vender Askes onkel Stewart hjem fra Thailand med en ternet 
ninjadukke i fødselsdagsgave til Aske. 

Det viser sig dog ikke at være nogen almindelig dukke... Den er leven-
de, dødsens farlig og besat af tanken om retfærdighed og blodhævn. 

 

Dansk tale 

Fredag 13. januar 2023 / Fredag 3. februar 2023 

1 time 26 minutter             Ternet Ninja 2 

Ternet Ninja vender tilbage – i et nyt hylster.  

Den kyniske legetøjsgigant Phillip Eberfrø er ved at slippe for straf, 
og uskyldige børn er i fare. Jagten på hævn og retfærdighed genopta-
ges sammen med 13-årige Aske.  

De to flankeres af både Sirene og Askes papfar Jørn, der går all in på 
sin nyeste opfindelse: en fordøjelsesapp. Evigt lækkersultne Sune er 
også med – og selvfølgelig Askes (uundværlige) onkel Stewart, der 
som altid spreder hygge i familien. 

Dansk tale 

Sluttidspunkt ca. kl. 21:15 

HOLD A: 
9. september 2022 og 13. januar 2023 
 
HOLD B: 
23. september 2022 og 3. februar 2023 

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



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

Ændringer i programmet forbeholdes 

Big Bif byder på film med 11+ censur og engelsktalende film vises med 
engelsk tale og danske undertekster. 

Filmene vises fredage fra kl. 18:00 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 Big Bif. 
Pris: 275 kr. pr. medlem. 

NB! Online tilmelding lukker fredag 2. 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 9. 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) 


