Spor 2/4.-7. klasse — org. film DANSK TEKST
Johnny English slår til igen
En hacker afslører identiteterne på alle hemmelige
agenter i Storbritannien.
Miseren tvinger den patriotiske agent Johnny English
til at opgive sit otium for at
redde sit fædreland. Den
klodsede, men usvigeligt
selvsikre English møder
nye udfordringer i sit livtag
med de moderne teknologiske hjælpemidler, der er
kommet til, siden han forlod
efterretningstjenesten.

Spor 1 - Børn 0.-4. klasse kl.16.15

BØRNE BIO

Spor 2 - Børn 4.-7. klasse kl.16.15

forår 2019

Filmklubbens datoer forår 2019

MARIBO — Kulturværket

MARIBO - KULTURVÆRKET
NAKSKOV - TEATERSALEN

Onsdag d. 16. januar - Far til fire i solen
Onsdag d. 20. marts - De utrolige 2
Onsdag d. 3. april - Hotel Transylvania 3
Onsdag d. 24. april - Vildheks

Torsdag d. 17. januar - Jurassic World
Torsdag d. 21. marts - Team Hurricane
Torsdag d. 4. april - Johnny English slår til igen
Tosdag d. 25. april - Avengers infinity war

——————————————————-


ca. 88 min.
FILM NR. 3 på Spor 2

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

Avengers infinity war

Captain America, Iron Man,
Hulk, Thor, Hawkeye, Black
Widow og alle de andre
medlemmer af superheltealliancen Avengers møder deres mægtigste modstander
nogensinde i form af den
kosmiske skurk Thanos.
Kommer han i besiddelse af
alle de seks evighedssten,
vil han få så ufattelige kræfter, at han kan manipulere
med såvel menneskers som
superheltes virkelighed - og
det må selvfølgelig ikke ske.


FILM NR.4 på spor 2

Ca. 145 min.

Tirsdag d. 12. februar - Far til fire i solen
Tirsdag d. 12. marts - De utrolige 2
Tirsdag d. 16. april - Hotel Transylvania 3
Tirsdag d. 14. maj - Vildheks

Spor 2 - Børn 4.-7. klasse kl.16.15

Onsdag d.13. februar - Jurassic World
Onsdag d. 13. marts - Team Hurricane
Onsdag d. 17. april - Johnny English slår til igen
Onsdag d. 15. maj - Avengers infinity war

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

Indskrivning MARIBO torsdag den 10. januar

kr.100,kr.125,-

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

fra kl.15—18 i Kulturværkets Cafe.
Indskrivning NAKSKOV tirsdag den 22. januar

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

Far til fire i solen

Hotel Transylvania 3

Jurassic world - Fallen Kingdom
Reservatet Jurassic World,
hvor videnskaben har bragt
dinosaurer tilbage til live,
ligger stadig på den isolerede
vulkanø Isla Nublar. Men nu
går vulkanen i udbrud, hvilket
kan betyde dinosaurenes
udryddelse - igen. Dinopasseren Owen og aktivisten Claire
vender tilbage til øen for at
redde dyrene, men de opdager, at nogen har andre planer
for dinoerne.

FILM NR. 1 på spor 1

Far, Søs, Mie, Ole, Per og
onkel Anders er taget på
solferie i Gran Canaria. Børnene vil melde sig til hotellets konkurrence om ”årets
solfamilie”. Far indvilger
kun, fordi den overperfekte
konkurrerende familie ledes
af Bjørn, der mobbede Far
gennem hele hans skoletid.
Den hyggelige kappestrid
eskalerer til en indædt kamp
for ære og oprejsning, hvor
børnene endnu en gang må
bringe Far til fornuft.


Ca. 95 min

Vampyren Draculas
datter, Mavis, overrasker
farmand og resten af
monsterslænget med en
ferie på et krydstogtskib.
På skibet falder Dracula
pladask for den kvindelige menneskekaptajn,
Erika, og gør kur til hende. Men Mavis får bange
anelser, da hun opdager,
at Erika nedstammer fra
den berygtede vampyrjæger Van Helsing!

Ca. 97 min

FILM NR. 3 på spor 1

FILM NR. 1 på spor 2



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

Vildheks

De utrolige 2

Den 12-årige skolepige
Claras liv bliver forandret,
da en mystisk sort kat angriber hende. Det viser sig,
at katten er hendes ’vildven’, og Clara selv tilhører
en slægt af vildhekse, der
kan kommunikere med dyr.
Nu må Clara rejse mod det
kolde nord for at bekæmpe den onde heks Bravita
Blodsunge, der er ude efter
Claras blod for at betvinge
den vilde verden.

En rigmand og hans søster
har sat sig for at bringe Metrovilles forbudte superhelte
til ære og værdighed igen.
Som spydspids for deres
kampagne vælger de Elastipigen, alias Helen Parr.
Hendes mand, Bob alias Hr.
Utrolig, er ikke helt tilfreds
med at skulle passe hjemmet og ungerne, mens mor
redder verden. Men da en
ny superskurk dukker op,
viser det sig, at der er brug
for hele superfamilien
FILM NR. 2 på Spor 1


Ca. 118 min.

Ca. 100 min.

FILM NR. 4 på spor 1

Team Hurricane

Dansk film om Otte teenagepiger der tilbringer sommeren i en ungdomsklub.
Undervejs opstår et fællesskab, som får dem til at tale
åbent om de mange tanker
og følelser, der vælter rundt
i deres indre om sex, mindreværd, sygdom, forældre,
drenge - og piger.





Ca. 96 min

FILM NR. 2 på spor 2

Ca. 126 min.

