
Alle film vises søndag kl. 10:30 og kl. 12:30 

6 biografture for kun 275 kr. 

NB! Online tilmelding lukker 
søndag 2. oktober kl. 12:00 

SÆSON 

2022/23 

Filmklub for 0. - 2. klasse 



9. oktober 2022 

Cykelmyggen og Dansemyggen        1 time 15 minutter 

Dansemyggen Dagmar er lun på Cykelmyggen Egon, men Egon vil ud 
at se verden og mener, at kærligheden må vente til drengetiden er 
forbi. Da den onde, røde myredronning Dominella og hendes solda-
ter dræber den sorte myredronning og overtager magten i hendes 
tue, bliver Dagmar og Egon involveret i et skovbundsdrama, som 
sætter deres venskab på prøve og kræver, at de udnytter deres talen-
ter til det yderste. 

6. november 2022 

1 time 20 minutter        Hannibal & Jerry 

Mød Hannibal og hans talende hund Jerry, familien Didriksen, Onkel 
Morfar, Morbror Harry, det syngende politi og hvad de nu ellers hed-
der alle sammen.  Filmen er fyldt med sjove og skøre sange med Wik-
ke & Rasmussen, Souvenirs og mange andre. Et forunderligt eventyr. 
Rablende glad børnefilm, som absolut også kan nydes af voksne. 

11. december 2022 

Peddersen & Findus 
– Den bedste Jul nogensinde         1 time 20 minutter 

Der er krise hos Peddersen og Findus. De er sneet inde på deres lille 
gård. Så de kan ikke købe mad eller få fældet et juletræ. 
Peddersen siger at det nok skal blive jul – og at det bliver den bedste 
jul nogensinde. 
Vejret bliver heldigvis bedre – og de to venner tager ud for at fælde 
et juletræ. Men Peddersen kommer til skade med foden, så de må gå 
hjem uden juletræ. Kan det så blive jul alligevel?? 

Alle forestillinger bliver vist på søndage og er fordelt således: 

Kl. 10:30: Odder lille Friskole + Vestermarken + Parkvejens Skole + 
  Saksild Skole 



8. januar 2023 

Clifford – Den store, røde Hund        1 time 37 minutter 

Da skolepigen Emily Elizabeth besøger Bridwells magiske dyre-
internat og får foræret en lille, rød hundehvalp som gave, havde hun 
aldrig forestillet sig at vågne op næste dag til synet af en kæmpestor 
hund i hendes lille New York lejlighed. Så imens hendes mor er på 
forretningsrejse, tager Emily og hendes impulsive onkel Casey ud på 
et eventyr, som vil fastholde dig i konstant spænding. ”Clifford – Den 
store røde hund” er baseret på den elskede bogserie. 

5. februar 2023 

1 time 33 minutter            Blinky Bill på Eventyr 

Blinky Bill er en koala med en stor fantasi - en rigtig eventyrer hvis 
store drøm er at forlade sin lille hjemby og følge i sin fars fodspor 
som opdagelsesrejsende. Hr. Bill forsvandt i ødemarken for noget tid 
siden, og Blinky er den eneste, der stadig tror på, at hans far er i live.  
Da Blinky finder et mystisk spor, tager han på et vildt eventyr 
gennem Australiens ødemark for at få ham tilbage. 

5. marts 2023 

Flyvende Farmor          1 time 20 minutter 

Hvad stiller man op når ens mor ustandselig møder op på ens arbejde 
i Kontroltårnet i Kastrup Lufthavn iført Julemandskostume? Eller når 
den mand, man elsker, desværre er forsvundet sovende i sin 
postflyver for alt for mange år siden? Eller når sommerferien ryger, 
fordi der er for mange som skal på ferie? For slet ikke at tale om når 
”vores allesammens Egon Egern” – ”du ved – ham fra fjernsynet” ikke 
har lyst til at være Egon Egern mere? 
Det er bare et par af de spørgsmål, som hovedpersonerne må tage 
stilling til i Wikke & Rasmussens klassiske film. 

 

Kl. 12:30: Skovbakken + Hou Skole + Gylling Skole + Randlevskolen + 
  Rathlouskolen + Hundslund Skole 



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

Det er muligt at købe et følgemedlemsskab. 
Pris: 385 kr. for ét barn + ledsager. 

NB! Online tilmelding lukker mandag 2. oktober kl. 12:00. Medlem-
skaber sælges herefter i Biffen på første filmklubdag, hvis salen ikke er 
fyldt. 

Første film vises d. 9. oktober 2022 

Pladserne er u-nummererede i filmklubregi, så kom i god tid før fore-
stillingen. 

Filmen starter præcist 

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

Mini Bif er for børn i 0., 1. og 2. klasse. 

De 6 valgte film er kvalitetsfilm med dansk tale. 

Vær opmærksom på, at spilletidspunkterne altid er på søndage og en-
ten kl. 10:30 eller 12:30. 

Er man en enkelt søndag forhindret på det angivne tidspunkt, er det 
muligt at komme til den anden forestilling. Der bliver rift om pladser-
ne, så kom i god tid før forestillingen, så vi kan starte filmen til tiden. 

Der kan købes sodavand, slik og kaffe, som kan nydes såvel i salen som 
i vores hyggelige café. 

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

Ændringer i programmet forbeholdes 


