Spor 2/4.-7. klasse — org. film DANSK TEKST
CAPTAIN MARVEL
Den unge kvinde Vers
tilhører kree’erne, et
intergalaktisk folk af krigerhelte i kamp mod de
formskiftende skruller.
Under et togt må Vers
nødlande på planeten
Jorden i 1995. Her møder hun SHIELD-agenten
Nick Fury, som hjælper
hende med at stoppe
skrullerne fra at stjæle et revolutionerende
lyshastighedsfly. Men
fragmenter af Vers’
fortid på Jorden dukker
op: Måske er hun faktisk
jagerpiloten Carol Danvers?

FILM NR. 3 på Spor 2
MORTAL ENGINES

			

FILM NR.4 på spor 2

Filmklubbens datoer efterår 2019

MARIBO — Kulturværket
Har en af dine forældre lyst til at hjælpe med
forestillingerne, får du gratis medlemskab.
Spor 1 - Børn 0.-4. klasse kl.16.15

Onsdag d. 4. september - Vilde Rolf smadrer internettet
Mandag d. 23. september - Sådan træner du din drage 3
Onsdag d. 16. oktober - Lego-filmen 2
Mandag d. 25. november - Julemandens datter

Spor 2 - Børn 4.-7. klasse kl.16.15

BØRNE BIO
MARIBO - KULTURVÆRKET
NAKSKOV - TEATERSALEN

efterår 2019

Torsdag d. 5.september - Grinderwalds forbrydelser
Tirsdag d. 24. september - Hacker
Torsdag d. 17. oktober - Captain Marvel
Tosdag d. 26. november - Mortal engines

——————————————————-

NAKSKOV — Teatersalen
ca. 130 min.
Spor 1 - Børn 0.-4. klasse kl.16.15

Den unge kvinde Vers
tilhører kree’erne, et
intergalaktisk folk af
krigerhelte i kamp mod
de formskiftende skruller.
Under et togt må Vers
nødlande på planeten
Jorden i 1995. Her møder
hun SHIELD-agenten Nick
Fury, som hjælper hende
med at stoppe skrullerne
fra at stjæle et revolutionerende lyshastighedsfly.
Men fragmenter af Vers’
fortid på Jorden dukker
op: Måske er hun faktisk
jagerpiloten Carol
Danvers?
Ca. 125 min.

Tirsdag d. 10. september - Vilde Rolf smadrer internettet
Tirsdag d. 1. oktober - Sådan træner du din drage 3
Tirsdag d. 22. oktober - Lego-filmen 2
Tirsdag d. 19. november - Julemandens datter

Spor 2 - Børn 4.-7. klasse kl.16.15

Onsdag d. 11.september - Grinderwalds forbrydelser
Onsdag d. 2. oktober - Hacker
Onsdag d. 23. oktober - Captain Marvel
Onsdag d. 20. november - Mortal engines

Priser:
Spor 1 eller Spor 2 ( 4 film ) : 
Mix* se 4 film fra 2 spor	

kr.100,kr.125,-

Kontakt:
louis@filmklubbenlolland.dk - tlf: 20 86 86 48
eller:
carsten@nytlolland.dk - tlf: 22 23 34 08

Indskrivning MARIBO torsdag den 29. august

fra kl.15—18 i Kulturværkets Cafe.
Indskrivning NAKSKOV tirsdag den 3.september

fra kl.15—18 v. Nakskov Teatersal.
- eller via vor hjemmeside allerede nu:

www.filmklubbenlolland.dk

Spor 1/0.-4. klasse — alle film m.DANSK TALE

Spor 1/0.-4. klasse — alle film m.DANSK TALE

Spor 2/4.-7. klasse — org. film DANSK TEKST

VILDE ROLF SMADRER INTERNETTET
Spilfigurerne Vilde Rolf
og Vanilje nyder livet
som helte i arkadehallens retromaskiner.
Da ejeren, hr. Litwak,
tilkobler et trådløst netværk, vover Vanilje sig
ud på World Wide Web
for at finde en reservedel til sit spil. Hun opdager sit sande kald som
racerstjerne i et farligt
online-bilspil, men Rolf
er bekymret for at miste
sin eneste ven. Hans
forsøg på at få Vanilje
tilbage udløser kaos på
			
internettet.

Ca. 112 min
FILM NR. 1 på spor 1

LEGO FILMEN 2

GRINDELWALDS FORBRYDELSER
2`den film i serien af
Harry Potter`s skaber.
Magizoologen Newt
Scamander var med til
at fange den onde troldmand Gellert Grindelwald
i 1926. Men Grindelwald
er ikke længe om at slippe ud af sit fangenskab.
Hans plan er at samle et
følge af ligesindede og
skabe en race af fuldblods troldmænd, der
kan overtage verdensherredømmet. Det er op
til Newt og hans tidligere
mentor, Albus Dumbledore, at stoppe Grindelwald i Paris.

Ca. 134 min.
FILM NR. 1 på spor 2



LEGO-borgerne i Klodsby
bliver invaderet af nedrivningsstyrker fra det
ydre rum. Det er op til
Emmet, Lucy, Batman og
deres venner at vise deres kreative evner som
mesterbyggere, hvis LEGO-universet skal genoprettes. Deres mission
fører dem til den fjerne
galakse Systar-Systemet, hvor opgøret skal
stå med den musicalglade ’duplokalyptiske’
dronning Jakabli Wajavil.
Ca. 105 min

FILM NR. 3 på spor 1

OBS ! Check altid vores hjemmeside www.filmklubbenlolland.dk for evt. ændringer

SÅDAN TRÆNER DU DIN DRAGE 3
Vikingerne på Bersærkø
lever i fred og fordragelighed med de drager,
som Hikke & Co. har
befriet fra fangenskab
på naboøerne. Men den
berygtede dragejæger
Grimmel har sat sig for
at udrydde natskyggeracen, som Hikkes drage,
Tandløs, tilhører. Det
tvinger Hikke og Tandløs til at finde det sagnomspundne dragerige
Caldera. Mødet med en
sjælden natskygge-hun
sætter også Hikke og Tandløs’ venskab på prøve.
FILM NR. 2 på Spor 1

Ca. 118 min.

JULEMANDENS DATTER (Dansk Film !)
12-årige Lucia bor i
Grønland med sin mor
Claudia og far Julius, som
er selveste Julemanden.
Lucia vil gerne oplæres
til julemand, men kun
drenge har adgang til den
internationale julemandsskole. Hun bliver dog
lovet en plads, hvis hun
kan opfylde menneskedrengen Alberts største
ønske: at kurere hans far,
der er ramt af en gådefuld sygdom.

FILM NR. 4 på spor 1

Ca. 90 min.

HACKER (Dansk Film !)
Den 13-årige computerhacker Benjamin bor på
et bosted. Han har aldrig
kendt sin far, og hans mor
forsvandt, da han var syv.
På en overvågningsvideo får
Forsvarets Efterretningstjeneste øje på en kvinde, som
kan være Benjamins mor.
Sammen med kammeraten
Savannah sætter han sig
for at følge datasporet og
finde sandheden om sin mor.
Noget tyder på, at hun måske
er spion?

FILM NR. 2 på spor 2

Ca. 95 min

