
Alle film vises søndag formiddag kl. 10:30 

6 biografture, barn + ledsager: kun 375 kr. 

NB! Online tilmelding lukker 
søndag 18. september kl. 12:00 

SÆSON 

2022/23 

Filmklub for børn ca. 3 - 6 år 



25. september 2022 kl. 10:30 
Filmhits for børn – korte film        41 minutter 

Astons Sten: Astons samling af ensomme sten bliver for stor (9 min.) 

Mægtige Maskiner – på hjul og larvefødder: Om de maskiner, der 
arbejder på byggepladser og på veje (6 min.) 

Cirkeline: Månen er en gul ost: Musene har bygget en rumraket, der 
skal hente den store gule ost, månen, ned (13 min.) 

Tænk hvis .. : Om dyrenes liv og de spilopper, de finder på (13 min.) 

20. november 2022 kl. 10:30 
Jul i Bakkekøbing          1 time 15 minutter 

I denne store familiejulefilm møder vi igen figurerne fra den meget 
populære film, Bjergkøbing Grand Prix. 
Ludvig ønsker sig hvid jul i Bakkekøbing. Theodor Fælgen vil gerne 
hjælpe, så han opfinder verdens kraftigste snekanon. Men så forsvin-
der både Fælgen og hans maskine. Gerningsmanden er den lokale 
avisredaktør, som har lovet sine læsere sne og derfor vil skabe ver-
dens største snestorm. Det er op til Ludvig og hans ven, Sofus, at 
redde situationen, julen og Fælgen, før vejret går helt amok.  

23. oktober 2022 kl. 10:30 
1 time 10 minutter              Peddersen & Findus 4 – Glemligheder 

Grus i maskineriet og sort uheld bliver startskuddet til et helt nyt 
eventyr med Peddersen og Findus. En gammel svømmemaskine om-
bygget til en tagstenskaster giver Peddersen hukommelsestab, og 
pludselig er gode råd dyre. Måske kan historien om dengang, Findus 
var lille og blev væk få Peddersen til at huske igen? Eller måske histo-
rien om skattejagten hvor Peddersen og Findus begav sig ud en sent 
nat for ikke så længe siden? 
Genfortællingen af alle deres eventyr lader til at være det eneste, 
som kan få Peddersens hukommelse tilbage... 



22. januar 2023 kl. 10:30 
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 postfly-
ver 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. 

19. marts 2023 kl. 10:30 
Peter Pedal: På Eventyr i Junglen             1 time 21 minutter 

Peter Pedal tager på en vigtig rummission, men nogle uheldige 
abekattestreger gør, at han må nødlande i Afrika. Manden med den 
gule hat er naturligvis bekymret og sætter en redningsaktion i gang, 
alt imens Peter Pedal udforsker junglen og møder nye dyrevenner. 
Da manden med den gule hat endelige finder Peter Pedal, kaster de 
sig ud i et nyt og uforglemmeligt eventyr sammen med alle deres nye 
venner! 
Så tag med Peter Pedal ud på en fantasifuld rejse for hele familien. 

26. februar 2023 kl. 10:30 
1 time 30 minutter             Sikke et Cirkus 

I cirkus er alt, som det plejer. En hyggelig rodebutik med plads til ma-
gi og voksne, der gider lege. Cirkusbarnet Ramona elsker livet i og 
uden for manegen og ikke mindst sin brogede cirkus familie. Men et 
spor i sneen og en række mystiske hændelser forstyrrer hendes ver-
densorden. Nogen holder øje med hende. Men hvorfor? Samtidig 
begynder hendes elskede far, Cirkusdirektør Kaj, at opføre sig under-
ligt. Han er bange for at blive overhalet af det konkurrerende Cirkus 
Suverænum. Da Ramona med hjælp fra alle sine venner kommer på 
sporet af sin efterfølger, bliver en stor hemmelighed afsløret. Én som 
vil ændre Ramonas liv for altid... 



Betaling: 
Tilmelding og betaling til filmklubben sker online via Biffens 
hjemmeside www.biffen-odder.dk - her vælges Filmklubber og derefter 
MY Bif. Pris: 375 kr. for ét barn + ledsager. 

Det er muligt at købe et enkelt-medlemskab. 
Pris: 250 kr. pr. medlem. 

NB! Online tilmelding lukker søndag 18. september kl. 12:00. 
Medlemskaber sælges herefter i Biffen på første filmklubdag, hvis 
salen ikke er fyldt. 

Første film vises d. 25. september 2022 

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

Filmen starter præcist 

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

MY Bif viser kvalitetsfilm af både nyere og ældre dato. Vi søger at væl-
ge film af høj kvalitet, og vil gerne være med til at formidle børnekultu-
relt arvegods til den nye generation af biografgængere. 

Alle film vises søndag formiddag kl. 10:30 

OBS! Det er okay at droppe ind og ud for at tage sig af evt. mindre sø-
skende under forestillingerne. 

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 


