
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.

• HUSK: 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 6. oktober kl. 17 åbner tilmeldingen 
til hold A og B. Tilmeldingen lukker igen søndag 
den 16. 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 29. - 30. oktober, kl. 11.00 - 14.00 
i Bibliografens foyer.  
Ved afhentning for andre, venligst husk fulde navn.

Covid-19 information
I GBF følger vi myndighedernes retningslinier. Tjek 
venligst disse, da de løbende kan ændres.
Aflevering og afhentning af børn må pt. godt foregå i 
Bibliografens foyer. 
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 13. april 2023, 
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 2022-2023

BLIV FRIVILLIG!

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

Kom mindst 15 minutter før filmstart

Tilmelding åbner 6. oktober kl. 17.00



HOLD

A
HOLD

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

Lørdage   kl. 10.15
Lørdage   kl. 12.15 
Søndage  kl. 10.15

Lørdag 5/11 kl. 10.30, 12.30
Søndag 6/11 kl. 10.30

6-årige Villads skal starte i skole efter 
en hyggelig sommer sammen med sine 
forældre og to søstre. 
Han er en fantasifuld dreng, der er rigtig 
god til at lege, men ikke altid lige god til 
at følge de voksnes regler. Det betyder, at 
han ofte kommer i problemer. 
I skolen skal han forholde sig til nye 
venner, en ny klasselærer og en sød pige, 
som ikke har helt samme syn på verden 
som han selv, hvilket godt kan blive en 
udfordring. 
Villads mener, at de voksne skal lære at 
opføre sig mere som børn, så de bedre kan 
værdsætte hans mange fantasifulde ideer

Villads fra Valby

Lørdag 3/12 kl. 10.30, 12.30 
Søndag 4/12 kl. 10.30

Julemanden skal på pension og skal derfor 
finde sin afløser efter de vedtagne tre 
regler: Afløseren skal hedde Nicholas, 
være forældreløs og have et rent hjerte! 
I jagten på sin afløser flyver han til den 
anden side af kloden for at mødes med 
den lille forældreløse dreng, Nicholas. 
Blandt alle verdens børn er han den 
udvalgte, for han har et helt rent hjerte. 
Men Nicholas er en usikker og genert lille 
dreng, og hvad mere er, han er bange for 
at flyve. 
Julemandens helt store opgave denne jul 
bliver at oplære en forsigtig dreng til at 
blive en stor, glad, farverig og ikke mindst 
flyvende julemand.

Den lille julemand 

Lørdag 4/2 kl. 10.30, 12.30
Søndag 5/2 kl. 10.30

De to søstre, Mei og Satsuki, flytter på 
landet med deres far.

Da den yngste pige falder ned i et dybt hul 
i jorden, vækker hun et af underskovens 
fabeldyr til live.
Sammen med denne vidunderlige, flyvske 
og rare ’skovvogter’ – Totoro, begiver 
børnene sig ud på de mest fantastiske 
flyveture gennem og over skovene, bl.a. i 
en blød, tolvbenet kattebus, hvor dyrets 
øjne fungerer som billygter.

Imens vokser den lille Totoro sig stadigt 
større, uden at den af den grund holder op 
med at ligne en forvokset kanin!

Lørdag 4/3 kl. 10.30, 12.30
Søndag 5/3 kl. 10.30

Den 8-årige Buster Oregon Mortensen 
er søn af en arbejdsløs tryllekunstner 
og sønnesøn af den store Osmann - 
kanonkongen fra Husum  
Buster en ikke helt almindelig dreng, 
bor med sin lillesøster og forældre i et 
beskedent hus i Brønshøj. Han er lidt 
lille af sin alder og betragtes af sine 
kammerater som lidt af en nørd. Til 
daglig må han kæmpe mod bøller som 
Store-Lars, der driller Busters lillesøster, 
Ingeborg. Heldigvis er Buster opfindsom 
og rigtig god til at trylle. Men da han en 
dag får øje på den jævnaldrende rige, 
drømmepige Joanna, ser fremtiden ikke så 
tosset ud endda.

Lørdag 7/1 kl. 10.30, 12.30
Søndag 8/1 kl. 10.30

Da Peters lillesøster Anna bliver kidnappet 
af den onde månemand, må Peter drage 
ud på en vild rejse gennem universet 
for at redde hende, og stoppe den onde 
månemands planer.

På sin vej møder Peter flere magiske 
venner, heriblandt Ole Lukøje og den 
talende bille Hr. Zumzemann. Den umage 
gruppe rejser gennem eventyrlige 
verdener som Stjerneengen og Natfeernes 
slot i skyerne, her venter der nye 
udfordringer for Peter og hans magiske 
venner. 

Den magiske månerejse

Lørdag 5/11 kl. 10.15, 12.15
Søndag 6/11 kl. 10.15

Iqbals tante Fatwa er blevet udnævnt 
til Vogter af Den Indiske Juvel, og Iqbal 
overtaler sin far til at hele familien skal 
med til Indien for at overvære ceremonien. 
Men da Iqbal under et kirkebesøg med 
sin klasse får sat en kædereaktion i gang 
så kirken raseres, bliver han smidt ud af 
skolen. Iqbals far beslutter, at Iqbal må 
blive hjemme fra Indien som straf. 
Opsat på at bevise, at han kan tage 
ansvar, aftaler Iqbal bag fars ryg med 
Tante Fatwa, at han kan begynde i en 
indisk skole.
Men da Den Indiske Juvel bliver stjålet 
bliver Iqbals drøm om en hyggetur til 
Indien et mareridt…

Lørdag 7/1 kl. 10.15, 12.15
Søndag 8/1 kl. 10.15

Den 11-årige dreng Barney, er det sidste 
barn i byen til at modtage et eksemplar af 
en yderst sofistikeret og avanceret robot, 
som skal være hans bedste ven. 

Men der er et lille problem - Ron fungerer 
ikke rigtig, som han skal. Alle Rons fjollede 
tekniske fejl fører til, at han og Barney 
kommer ud på et actionfyldt eventyr, hvor 
de oplever, hvor vidunderligt rodet det er 
at være bedste venner.

Ron - virker næsten altid

Lørdag 3/12 kl. 10.15, 12.15
Søndag 4/12 kl. 10.15

Den 12-årige Brendan bor i en irsk 
middelalderlandsby, hvor indbyggerne 
lever i konstant frygt for vikingernes 
angreb. 

Da en skotsk munk og illustrator søger 
tilflugt i byen med en billedbog fuld af 
mytiske hemmeligheder, hjælper Brendan 
ham med at fuldføre værket. For at skaffe 
blæk til tegneren må Brendan imidlertid 
vove sig uden for byens mure for at 
indsamle bær. Og ude i skovene lurer 
dæmonerne. 

Den 13-årige Kiki må, som 
familietraditionen foreskriver, forlade sine 
forældre og barndomshjem for at komme i 
lære som heks. Med på kosteskaftet følger 
den talende kat, Gigi, der er Kikis trofaste 
følger. 
Kiki må dog snart sande, at det er svært 
at gøre heksekarriere - især når man 
befinder sig i en fremmed by med hjemve 
og hverken har penge eller et sted at bo. 

Kiki har dog et særligt talent for at 
flyve på sit kosteskaft og åbner en lille 
budservice for at tjene penge. Pludselig 
ser det hele meget lysere ud for den lille 
heks.

Brendan og hemme-
lighedernes bog

Lørdag 4/2 kl. 10.15, 12.15
Søndag 5/2 kl. 10.15

Kiki - Den lille heks

Lørdag 4/3 kl. 10.15, 12.15
Søndag 5/3 kl. 10.15

Lucia bor i Grønland med sine forældre og 
en dag bliver Kong Vinters magiske krystal 
stjålet fra hendes skole. Lucias bedste 
ven, Oscar, kommer under mistanke for 
tyveriet og Lucia er den eneste, der tror 
på hans uskyld. De to bedste venner 
begiver sig nu ud på en mission for at 
finde den rigtige tyv og bevise Oscars 
uskyld. Deres mission bringer dem både til 
Viborg og dybt ind i Kong Vinters magiske 
verden, og de må bruge alle deres talenter 
i jagten på at bringe krystallen tilbage 
inden det bliver jul.

Filmen varer ca. 1 time 16 minutter
Filmen har dansk tale. Frarådes børn under 7 år

Filmen varer ca. 1 time 46 minutter
Filmen har dansk tale. Frarådes børn under 7 år

Filmen varer ca. 1 time 31 minutter
Filmen har dansk tale. Frarådes børn under 7 år 

Filmen varer ca. 1 time 42 minutter
Filmen har dansk tale og er tilladt for alle

Filmen varer ca. 1 time 16 minutte
Filmen har dansk tale og er tilladt for alle

Filmen varer ca. 1 time 17 minutter
Filmen har dansk tale og er tilladt for alle

Filmen varer ca. 1 time 25 minutter
Filmen har dansk tale og er tilladt for alle

Filmen varer ca. 1 time 26 minutter
Filmen har dansk tale og er tilladt for alle

Filmen varer ca. 1 time 31 minutter
Filmen har dansk tale og er tilladt for alle

Min nabo Totoro Busters verden

Julemandens datter:  
Jagten på Kong Vinters krystal

Iqbal & den indiske juvel

Filmen varer ca. 1 time 15 minutter
Filmen har dansk tale. Frarådes børn under 7 år

For alle
Køb medlemskab til ét hold:

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


