
Velkommen
Gladsaxe Børnefilmklub (GBF) byder velkommen til 
endnu en spændende sæson med en bred vifte af 
interessante og underholdende film til børn og unge.

Medlemskaber
• Kun medlemmer af filmklubben må se filmene. 
• Prisen for 5 forestillinger på ét hold er 135 kr. + 

kortgebyr. 
• Børnenes medlemskort er personlige og kan ikke 

overdrages til andre.
• Voksne, der vil med ind og se film, skal også 

have medlemskort. Prisen er den samme, men 
kortet kan derimod godt overdrages til en anden 
voksenledsager.

• Ét medlemskab gælder til én person.

Køb af medlemskab
Vi bruger et online bookingsystem fra Danske Børne- 
og UngdomsFilmklubber (DaBUF). Det betyder, at 
der kun sælges medlemskaber online.

Besøg vores hjemmeside www.gladfilm.dk og klik 
på menuen ‘Bliv medlem’. Her finder du en oversigt 
over, hvilke medlemskaber der tilbydes og instruks 
til, hvordan du køber dit medlemskab.

Torsdag den 7. oktober kl. 17 åbner tilmeldingen 
til hold A og B. Tilmeldingen lukker igen søndag 
den 17. oktober eller ved udsolgte hold. Hvis du vil 
være sikker på at få medlemskab, anbefaler vi, at du 
køber i god tid.

Afhentning af medlemskort
Medlemskortene til hold A og B skal afhentes i 
weekenden den 30. - 31. oktober, kl. 11.00 - 14.00 
i Bibliografens foyer.

Covid-19 information
I GBF følger vi myndighedernes retningslinier. Tjek 
venligst disse, da de løbende kan ændres.
Aflevering af børn må pt. godt foregå i Bibliografens 
foyer, men afhentning af børn sker ved udgangene 
og IKKE i foyeren. 
Hvis myndighederne vælger at lukke biografer, 
så vores sæson bliver afkortet eller aflyst, kan vi 
desværre ikke tilbyde at refundere medlemsskabet.

En god oplevelse
Vi anser det som en af vores fineste opgaver at give 
alle børn en rigtig god filmoplevelse. Det betyder, at 
vi meget nøje overvejer filmenes egnethed og  
respekterer de censurgrænser, der er sat af  
Medierådet.
Det betyder samtidig, at vi håber, I som forældre  
vurderer, om jeres børn er modne nok til at gå i 
biografen. Det er nemlig en stor ting at kunne sidde 
stille i mørket og følge med i filmen uden at blive  
forstyrret af andre.
Under forestillingerne vil der være voksne fra 
filmklubben, der kan tage sig af de børn, som måtte 
have behov for hjælp.

Om filmklubben
GBF er en del af DaBUF (www.dabuf.dk). Filmklubben 
drives af interesserede forældre, som blandt andet 
vælger filmene, laver sæsonens program og sælger 
medlemskaber.
GBF får støtte fra Gladsaxe Kommune, og filmene 
vises i Bibliografen i Bagsværd.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til sende 
en e-mail eller kontakte os til filmfremvisningerne.

Bestyrelse
Formand  Mia Søgaard
Kasserer Per Seier
Sekretær Lene Styner Rostock 
I bestyrelsen Marianne Møller Nielsen 
  Pia Elmholt Skou

Generalforsamling
Der er generalforsamling i GBF den 7. april 2022, 
kl. 19.30 - stedet bliver slået op på www.gladfilm.dk. 
Alle medlemmer er velkomne. 

Frivillig i GBF
For at filmklubben kan eksistere har vi altid brug 
for nye frivillige. Hvis du har lyst til at blive en af de 
engagerede frivillige, der driver GBF, vil vi elske at 
høre fra dig. Tøv ikke med at kontakte os, og bliv en 
del af et fantastisk fællesskab, der gør en forskel for 
omkring 1000 filmglade børn. kontakt@gladfilm.dk

Har du nogle gode ideer til valg af film til næste års 
program? 
Vil du være med til filmvalg, og/eller planlægge  
sæsonen? Kontakt gerne bestyrelsen.

Kontakt
Website: www.gladfilm.dk 
Facebook: facebook.com/Gladfilm.dk
E-mail: kontakt@gladfilm.dk

Gladsaxe Børnefilmklub
 SÆSON 2021-2022

BLIV FRIVILLIG!

5 film for 135 kr.
HUSK: Ét medlemskab giver adgang for én person

Kom mindst 15 minutter før filmstart

OBS! Afhentning af børn sker v. udgangene og IKKE i foyeren



HOLD

A
HOLD

B
SAL 1
Fra ca. 9 år
Køb medlemskab til ét hold:

Lørdage   kl. 10.00
Søndage  kl. 10.00 
Søndage  kl. 12.00

Lørdag 6/11 kl. 10.30
Søndag 7/11 kl. 10.30, 12.30

I den hyggelige havneby, Solby, hvor 
bedstevennerne Sebastian og Mitcho bor, 
hersker der fred og idyl lige indtil den 
dag, hvor byens højtelskede borgmester, 
J.B. forsvinder på mystisk vis. Mens byen 
savner J.B., tænker den egoistiske og 
sure viceborgmester, Kvist, på at overtage 
borgmesterkæden. Han vil gerne styre hele 
byen og bygge et nyt rådhus. Men en dag 
på en fisketur fanger Mitcho en flaskepost 
fra J.B., hvor han skriver, at han er strandet 
på Den Mystiske Ø. Vennerne finder også et 
frø, som de planter, og da de vågner næste 
morgen, er der vokset en kæmpestor pære 
frem. Pæren omdannes til et hus, der ender 
i havet og nu begynder ekspeditionen til 
Den Mystiske Ø for at redde J.B.

Den utrolige historie om 
den kæmpestore pære

Lørdag 4/12 kl. 10.30
Søndag 5/12 kl. 10.30, 12.30

Nissen Pixy dukker op hos Hugo og hans 
familie i starten af december. Han er 
kommet for at hente sin nissehue, som han 
glemte sidste år. Nissehuen gemmer på en 
dyrebar hemmelighed, nemlig en magisk 
nissekugle. Hugo kommer til at ødelægge 
kuglen ved et uheld, så Pixy mister sin 
magi og bliver hurtigt gammel. For at redde 
Pixy må Hugo rejse til Nissernes Land med 
sine søskende, så de kan samle kuglen. 
Men i Nissernes Land venter den onde, 
nisse Evol, og hans nissebande, som hader 
mennesker og julen, og derfor forsøger at 
forhindre Hugo og hans familie i at fuldføre 
missionen og hjælpe Pixy.

Familien Jul  
i nissernes land

Lørdag 5/2 kl. 10.30
Søndag 6/2 kl. 10.30, 12.30

Ella og Mikkel er bedste venner og 
sammen planlægger de en fantastisk 
cirkusforestilling, hvor de vil lave et magisk 
tryllenummer. Men en dag flytter Johnny 
ind i kvarteret, og da Mikkel hurtigt bliver 
gode venner med Johnny, bliver Ella jaloux. 
Og da hun presser Mikkel til at vælge sin 
bedste ven, løber Mikkel hjemmefra. Nu 
må Ella ud for at lede efter ham sammen 
med Johnny, hvilket ikke er helt nemt. 
Forskellige spor fører dem forskellige steder 
hen, bl.a. på en vild cykeltur ud til en 
træhytte. De finder Mikkel, og undervejs 
finder de ud af, at man godt kan have flere 
gode venner. Mon cirkusforestillingen stadig 
bliver til noget?

Lørdag 5/3 kl. 10.30
Søndag 6/3 kl. 10.30, 12.30

Drengen Viggo lever og ånder for 
spilverdenen. En dag ændres hans liv dog 
brat, da en gås crash-lander på altanen, 
og det ovenikøbet viser sig, at gåsen kan 
tale!  
Gåsen er desperat for at indhente sin flok, 
men har brækket vingen, så Viggo må 
træde i karakter og hjælpe sin nye ven. 
Sammen kommer de på en forunderlig, 
fantastisk og farverig rejse, der viser sig 
være langt mere krævende end Viggo 
nogensinde havde kunne forestille sig!  

Lørdag 8/1 kl. 10.30
Søndag 9/1 kl. 10.30, 12.30

Familien er rejst på en tiltrængt solferie 
sydpå, hvor de skal slappe af og hygge. 
Da børnene og Onkel Anders foreslår, at 
de deltager i hotellets konkurrence ‘Årets 
Solfamilie’, synes Far først, at det er en 
fjollet konkurrence. Men da han ser, hvem 
de skal konkurrere imod, nemlig Bjørn 
Skov, der mobbede Far gennem hele 
skoletiden, kaster han sig ind i kampen. Og 
pludselig bliver den hyggelige konkurrence 
en vild kamp om ære. Dog lykkes det med 
børnenes indblanding, at få Far til at indse, 
at familien slet ikke behøver at anstrenge 
sig. De er nemlig gode nok, præcis som de 
er.

Far til fire i solen

Lørdag 6/11 kl. 10.00
Søndag 7/11 kl. 10.00, 12.00

12-årige Minnas liv bliver vendt på 
hovedet, da den nye bonussøster Jenny 
flytter ind. Jenny er en plage, og Minna 
vil have hende ud af sit liv! En nat møder 
Minna Drømmebyggerne og opdager, at 
hun kan ændre Jenny ved at ændre hendes 
drømme.
Men at ændre drømme har store 
konsekvenser. Så Minna må redde Jenny 
i drømmeverden for at redde sin familie i 
den virkelige verden.

Lørdag 8/1 kl. 10.00
Søndag 9/1 kl. 10.00, 12.00

Da Sune starter i 4. klasse efter 
sommerferien, får han sig en uvelkommen 
overraskelse, for på hans plads i klassen 
sidder en ny, sej dreng. En dreng, som 
minsandten også hedder Sune. Den nye 
Sune bliver hurtig meget populær i klassen 
og især blandt pigerne. Nu handler det 
for Sune om, at overbevise sin udkårne, 
Sophie, om, at hun skal vælge ham, og 
ikke den nye Sune. Det bliver en kamp 
om at generobre sin status i klassen, uden 
at det bliver på bekostning af andre. Og 
samtidig skal Sune også beslutte, om hans 
passion for fantasyverdenen skal lægges på 
hylden. 

Sune vs. Sune

Lørdag 4/12 kl. 10.00
Søndag 5/12 kl. 10.00, 12.00

Teenageren Jas bor sammen med sin far på 
et nedlagt gartneri. Faren er lastbilchauffør 
og er derfor ofte væk. En dag finder Jas 
en pige, Neia, og en gammel dame, Alva, 
der skjuler sig i hans lade. De er lidt 
mystiske og har vildt hår og underligt tøj. 
De fortæller, at de er elvere og bor dybt 
inde i skoven, men at de ikke kan vende 
hjem. Jas vil gerne hjælpe elverne, og han 
fortæller sin ven, Isak, om mødet. Kort 
efter dukker der et par agenter op fra en 
hemmelig tjeneste, og de stiller en masse 
spørgsmål. Snart kommer Jas på sporet 
af en sjælden genstand, som givetvis er 
elvernes helbredende perle. Og nu går den 
vilde jagt på at redde Jas’ nye venner.

Søskendeparret Michael og Jane Banks får 
pludselige besøg af den fortryllende Mary 
Poppins, der var deres barnepige 20 år 
tilbage. Michael har mistet sin kone og mor 
til sine tre skønne børn, og selvom søster 
Jane hjælper til, står familien nu overfor 
at miste deres barndomshjem til en grisk 
bankmand.
Mary Poppins hjælper familien Banks 
med at genfinde glæden ved at 
være barn, og får med sine magiske 
barnepigefærdigheder, sang og dans givet 
familien et liv, der igen er værd at leve og 
kæmpe for. Filmen er en hyldest til ideen 
om at alt er muligt - selv det umulige.

Landet af Glas

Lørdag 5/2 kl. 10.00
Søndag 6/2 kl. 10.00, 12.00

Mary Poppins vender 
tilbage

Lørdag 5/3 kl. 10.00
Søndag 6/3 kl. 10.00, 12.00

Den grønne, sure, behårede Grinchen bor 
i en kold hule på bjerget over Hvemstrup. 
Grinchen hader to ting allermest i hele 
verden, nemlig beboerne i Hvemstrup og 
julen. Så da borgmesteren planlægger 
den største julefest nogensinde, beslutter 
Grinchen sig for at sætte en stopper for 
julen een gang for alle. Han vil stjæle 
alle gaverne og al julepynten, mens hele 
byen sover juleaften. Men hans planer 
ødelægges af den lille pige, Cindy Lous 
planer. Julen bliver fejret i Hvemstrup, og 
måske lykkes det Cindy Lou at få Grinchen 
til at indse julens sande ånd, hvem ved?

Filmen slutter ca. kl. 11.20 eller 13.20
Filmen har dansk tale og er tilladt for alle men 
frarådes børn under 7 år

Filmen slutter ca. kl. 11.30 eller 13.30
Filmen har dansk tale og er tillladt for alle, men 
frarådes børn under 7 år

Filmen slutter ca. kl. 11.30 eller 13.30
Filmen har dansk tale og er tilladt for alle

Filmen slutter ca. kl. 12.10 eller 14.10
Filmen har dansk tale og er tilladt for alle

Filmen slutter ca. kl. 11.50 eller 13.50
Filmen har dansk tale og er tilladt for alle

Filmen slutter ca. kl. 12.00 eller 14.00 
Filmen har dansk tale og er tilladt for alle

Filmen slutter ca. kl. 12.00 eller 14.00
Filmen har dansk tale og er tilladt for alle

Filmen slutter ca. kl. 11.50 eller 13.50
Filmen har dansk tale og er tilladt for alle

Filmen slutter ca. kl. 12.00 eller 14.00
Filmen har dansk tale og er tilladt for alle

Ellevilde Ella Gooseboy

GrinchenDrømmebyggerne

Filmen slutter ca. kl. 11.30 eller 13.30
Filmen har dansk tale. Frarådes børn under 7 år

SAL 2
For alle
Køb medlemskab til ét hold:

Lørdage   kl. 10.30
Søndage  kl. 10.30 
Søndage  kl. 12.30


