
5 film
for 135 kr. 

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 voksen-
ledsager.

Nyhed
De sidste år har der været stor efterspørgsel på Hold 
B, så i år har vi valgt at flytte Hold B til den store sal 
1 og Hold A til sal 2.

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

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

Mandag den 9. oktober åbner tilmeldingen til hold 
A og B. Tilmeldingen lukker igen søndag den 22. 
oktober. 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 28. - 29. oktober, kl. 11.00 - 14.00 
i Bibliografens foyer.

Maraton filmaften
Kom og se med, når vi den 20. januar 2018 igen 
holder Maraton filmaften for de store i 7. - 9. kl. Hvis 
du vil være med til at planlægge aftenen, så send en 
e-mail til kontakt@gladfilm.dk.

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 for-
styrret 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  Ina Willumsen
Kasserer Per Seier
Sekretær Elsebeth Degnemark Lund 
I bestyrelsen Marianne Møller Nielsen 
  Pia Elmholt Skou

Generalforsamling
Der er generalforsamling i GBF den 9. april 2018, 
kl. 19.30 i Thorasminde, Laurentsvej 9, 
2880 Bagsværd. Alle medlemmer er velkomne. 

Ser du film med dine børn, 
eller hjælper du dem ind? 
Vi mangler ofte lidt hjælp ved døren, når børnene skal 
ind. Kunne du tænke dig at hjælpe til? Hvis du kan, 
kontakt gerne bestyrelsen.

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
E-mail: kontakt@gladfilm.dk
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Kommer du med?

20. januar 2018!
Maraton filmaften 

for de store i 7.-9. klasse



HOLD

A
HOLD

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

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

Lørdag 4/11 kl. 10.30
Søndag 5/11 kl. 10.30, 12.30

Onkel Georg er inviteret på besøg hos lille 
Bertram og hans familie.  
Bertram er blevet glad for at male og tager 
sit maleri med, da onkel Georg inviterer 
børnene på Glyptoteket, hvor far arbejder. 
På museet er nogle udenlandske kunsttyve 
ved at stjæle et kostbart maleri, der  
pludselig bliver forvekslet med Bertrams 
maleri. 
Kunsttyvene tager Bertrams søster, Winni, 
som gidsel, og så får Bertram travlt med at 
redde sin søster.

Tre Engle og Fem Løver

Lørdag 2/12 kl. 10.30
Søndag 3/12 kl. 10.30, 12.30

8-årige Julius bor på børnehjem. Han er 
lidt anderledes end de andre børn, og han 
bliver drillet, fordi han tror stadig på  
julemanden.  
Da de andre børn afslører, at det er lederen 
af børnehjemmet, der klæder sig ud som 
julemand, bliver Julius meget ked af det. 
Han mister troen på julemanden og sig selv.  
Men Julius har en magisk juleæske, der 
tager ham med ind i en magisk verden, 
hvor han må kæmpe mod den onde 
Krampus for at redde juleaften.  
Mon ikke troen på julemanden vender 
tilbage?

Den Magiske Juleæske

Lørdag 3/2 kl. 10.30
Søndag 4/2 kl. 10.30, 12.30

Historien om Kalle, der får en lillesøster 
med vinger er fuld af fantasi, finurligheder 
og sange. Kalle bor i et pænt villakvarter 
med sin far, Palle, og mor, Trille. En dag 
synger Trille en sang om at få en baby, og 
snart skal Kalle være storebror.  
Lillesøster, Lille, har to hudlapper på 
ryggen, som lægerne mener skal fjernes, 
men Kalle er glad og synes, hudlapperne 
ligner vinger.  
Lille beholder vingerne, men da hun  
kommer ud for flere uheld, beslutter  
forældrene, at vingerne skal fjernes.  
Nu Kalle gør det til sin mission at redde 
vingerne, og undervejs sker der spøjse 
ting.

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

Der går rygter om, at landsbyens unge 
smedelærling, Thor, er søn af gudernes 
konge, Odin. 
Og måske er det derfor heller ikke helt 
tilfældigt, den dag verdens farligste våben, 
hammeren Mjølner lander i Thors hænder. 
Thor får hurtigt brug for Mjølner, da  
underverdenens dronning, Hel, har onde 
planer for både mennesker og guder, da 
hun vil overtage verdensherredømmet. 
Thor må tage kampen op mod ondskaben 
for at redde guderne, menneskene og ikke 
mindst sin bedste ven, Eda.

Lørdag 6/1 kl. 10.30
Søndag 7/1 kl. 10.30, 12.30

I et mellemøstligt land bor pigen Almitra 
sammen med sin mor. Almitra taler ikke 
længere og har ikke gjort det siden hendes 
far døde. Hendes eneste venner er måger, 
som hun tilsyneladende kan kommunikere 
med.  
Almitras mor, Kamila, arbejder for  
kunstneren Mustafa, som er sat i husarrest 
af landets regering, fordi de mener, at  
Mustafas kunst vil få folk til at lave oprør. 
Almitras liv ændrer sig, da hun møder 
Mustafa, og hun bliver optaget af  
Mustafas livlige diskussioner med  
indbyggerne i landsbyen.  
I mellemtiden har regeringen andre planer 
for Mustafa.
 

Den Lille Pige  
og Profeten

Lørdag 4/11 kl. 10.15
Søndag 5/11 kl. 10.15, 12.15

Det gamle spøgelseshus, Elgens øje, har 
stået tomt i mange år, men tvillingerne Tom 
og Emma flytter ind sammen med deres 
mor.  
De har ikke boet der længe, før der sker 
mærkelige ting, og børnene opdager, at 
huset gemmer på en værdifuld  
hemmelighed.  
Snart er de involveret i mysteriet om en 
kæmpe diamant, nogle forbrydere og et 
venligt spøgelse, Fakiren fra Bilbao, der har 
været spærret inde i en kuglepen.  
Nu gælder det for børnene om at finde  
diamanten, fange forbryderne og finde en 
ny mand til deres mor.

Lørdag 6/1 kl. 10.15
Søndag 7/1 kl. 10.15, 12.15

Den unge prins Valdemar må blive hjemme 
hos den skumle biskop Eskil, da kong  
Valdemar skal i krig.  
Eskil har ikke helt rent mel i posen, og 
sammen med nogle stormænd planlægger 
han et oprør mod kongen, der skal vælte 
ham af tronen.  
Men prins Valdemar opdager, hvad der er 
på færde og flygter sammen med sin ven, 
køkkendrengen Aske.  
Drengene vil forsøge at forhindre  
komplottet og advare kongen, men snart 
har de den Enøjede lejesvend og hans ørn 
i hælene. Kong Valdemar kommer uventet 
tilbage, men han får brug for drengenes 
hjælp, hvis han skal blive på tronen.

Ørnens Øje

Lørdag 2/12 kl. 10.15
Søndag 3/12 kl. 10.15, 12.15

Ved en tragisk bilulykke bliver lille Peter 
forældreløs. Peter vågner i den forulykkede 
bil og går ind i skoven.  
Her møder han en stor, grøn, lodden drage, 
som Peter straks kalder Elliott. Peter  
gemmer sig for mennesker og vokser op i 
skoven sammen med Elliott.  
Men en dag bliver Peter for nysgerrig og 
møder skovrideren Grace og hendes datter. 
Snart finder Grace ud af, at det er lykkedes 
Peter at overleve i skoven, fordi dragen  
Elliott har passet på ham.  
Skal Peter blive i skoven eller med Grace? 
Og hvad skal der ske med Elliott? Ikke alle 
er glade for, at han er i skoven.

Den enøjede Kubo bor i en landsby, hvor 
han passer sin syge mor. Hver dag tager 
han ind til byen for at fortælle fantastiske 
historier om de gamle samuraier ved at 
bruge magi til at lave levende origami-
figurer.
Men en nat opdager han, at historierne er 
sande, da en ond ånd fra fortiden vender 
tilbage. Kubos onde morfar, Månekongen, 
styrer ånderne, der i jagten på Kubos  
sidste øje skaber død og ødelæggelse.  
Nu må Kubo på en rejse for at finde sin 
fars, den legendariske samurai Hanzo, 
magiske rustning. Heldigvis får Kubo hjælp 
af en smart abe og en samurai-bille.

Peter og Dragen

Lørdag 3/2 kl. 10.15
Søndag 4/2 kl. 10.15, 12.15

Kubo - 
den Modige Samurai

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

Drengene Azur og Asmar vokser op  
sammen, men er som dag og nat. Azur er 
en rigmandssøn med lyst hår og blå øjne. 
Asmar har mørkt hår og meget mørke øjne 
og er søn af en fattig amme.  
Drengene vokser op som brødre, fordi 
Asmars mor også er en kærlig amme for 
Azur. Drengene holder meget af, når hun 
fortæller om den legendariske Djinni fe, der 
venter på at blive befriet af en prins.  
Azurs far skiller de to drenge for at sende 
Azur på skole, og drengene mødes først 
igen som voksne.  
Nu bliver de rivaler i kampen om at befri 
Djinni feen, for kun een af dem kan vinde.

BEMÆRK SAL 2 
For alle
Køb medlemskab til ét hold:

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

Filmen slutter ca. 11.40 kl. eller 13.40
Filmen har dansk tale, frarådes børn under 7 år

Filmen slutter ca. kl. 11.45 eller 13.45
Filmen har dansk tale, frarådes børn under 7 år

Filmen slutter ca. kl. 11.55 eller 13.55
Filmen har dansk tale, frarådes børn under 7 år

Filmen slutter ca. kl. 12.00 eller 14.00
Filmen har dansk tale, er tilladt for alle, men 
frarådes børn under 7 år

Filmen slutter ca. kl. 12.00 eller 14.00
Filmen har dansk tale, er tilladt for alle, men 
frarådes børn under 7 år

Filmen slutter ca. kl. 11.40 eller 13.40
Filmen har dansk tale, er tilladt for alle

Filmen slutter ca. kl. 12.00 eller 14.00
Filmen har dansk tale, er tilladt for alle, men 
frarådes børn under 7 år

Filmen slutter ca. kl. 11.55 eller 13.55
Filmen har dansk tale, er tilladt for børn over 7

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

Filmen slutter ca. kl. 11.55 eller 13.55
Filmen har dansk tale, er tilladt for alle, men 
frarådes børn under 7 år

Der var Engang en Dreng,  
som fik en Lillesøster med Vinger

Thor -  
Legenden fra Valhalla 

Azur og AsmarFakiren fra Bilbao


