
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
I år har vi fornøjelsen af at tilbyde et ekstra Hold B, 
nemlig om lørdagen kl. 12.30. Vi håber, at I synes, 
det er en god ide.

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 26. september åbner tilmeldingen til 
hold A og B. Tilmeldingen lukker igen søndag den 
8. 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 29. - 30. oktober, kl. 11.00 - 14.00 
i Bibliografens foyer.

Marathon filmaften
Kom og se med, når vi den 21. januar 2017 igen 
holder Marathon 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 respek-
terer de censurgrænser, der er sat af Medierådet. 
Det betyder samtidig, at vi håber, I som forældre vur-
derer, 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 29. marts 2017, 
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?

21. januar 2017!
Marathon filmaften 
for de store i 7.-9. klasse



HOLD

A
HOLD

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

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

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

Tatovøren Sonny har sin forældreløse niece 
Maj boende. De har det rigtig godt  
sammen, men er enige om, at Maj bør bo 
hos en ‘normal’ familie med en mor, far og 
storebror. 
En dag, da en barsk motorcykelfyr skal 
tatoveres, kommer Maj til at tatovere alfer 
og prinsesser på hele hans ryg. Sonny og 
Maj flygter ud af byen af frygt for fyrens 
reaktion.  
På deres flugt kommer de gennem en 
magisk skov, hvor de møder sjove alfer og 
nisser. Senere møder de også en  
usædvanlig cirkusfamilie, der bor sammen 
med en tiger.  
Mødet får Maj til at overveje, om hun  
overhovedet behøver en rigtig familie?!

Tigre og Tatoveringer

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

Prinsesse Rose (Tornerose) fylder 18 år, og 
hele kongeriget, inkl. Snehvide, de Syv små 
Dværge og Askepot er inviteret på slottet 
for at fejre hende.  
Kort før klokken slår 12, kommer den 
yngste dværg Bobo til at stikke Rose i 
fingeren med en forhekset nål, og hele 
kongeriget falder i en dyb søvn.  
For at finde Roses sande kærlighed, der 
med et kys kan redde hende og kongeriget, 
må Bobo og de seks andre dværge tage på 
en farefuld rejse.  
De modige dværge møder bl.a. en  
selvmorderisk drage på deres rejse, og så 
skal de finde en måde at overliste den onde 
heks.  
Mon deres mission lykkes?

Den 7ende Dværg

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

Familien har længe glædet sig til ferien ved 
Vadehavet.  
Men ferien bliver truet, da Far bliver mis-
tænkt for at være indbrudstyv. Til trods for 
ihærdige forsøg på at bevise Fars uskyld, 
bliver de lokale mere og mere mistænkelige 
pga. Fars uheldige handlinger.  
Lille Per vil også hjælpe Far og gør noget 
ulovligt for at finde de rigtige tyve, men det 
giver desværre bagslag. Snart er hele øen 
overbevist om Fars skyld og vil have  
familien væk fra øen.  
Sammen lægger familien en vild plan, der 
skal lykkes, for at Fars ry kan blive renset, 
og så tyvene ikke slipper væk fra øen.

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

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. 

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

En dag kommer der en flaskepost til Pippi 
helt fra Sydhavet. Beskeden i flasken er fra 
Pippis far, kaptajn Langstrømpe.  
Han skriver, at han er taget til fange af 
nogle grusomme sørøvere. Sørøverne giver 
ham kun vand og brød.  
Faren har brug for sin stærke datters 
hjælp til at slippe fri. Pippi tøver ikke et 
sekund og er klar til at tage afsted med det 
samme.  
Pippi rejser med Tommy og Annika mod 
Sydhavet for at befri sin far. Men mange 
farer lurer undervejs.  
Kan børnene befri kaptajn Langstrømpe? 
 

Pippi på de 7 Have

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

I New York City bor drengen Leo. Han er  
alvorligt syg og er derfor indlagt på  
hospitalet, hvor han ligger i  
hospitalssengen dagen lang.  
En dag opdager Leo, at han har en særlig 
evne, en slags superkraft. Han kan forlade 
sin krop, blive usynlig og dermed svæve 
omkring som et usynligt fantom.  
Da en mystisk skurk truer med at skabe 
kaos i storbyen med en farlig  
computervirus, bliver Leos superkraft 
særdeles anvendelig og afgørende.  
Kan Leo hjælpe med at redde byen fra den 
mystiske, onde skurk?

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

Teenageren Pelle nyder livet. Han er endelig 
blevet kæreste med Ida, som han skal 
starte på efterskole med, og så har han 
fået arbejde. Pelle overvejer at lægge  
myredragten på hylden, da Antboy har 
besejret alle superskurke i byen.  
Men beslutningen tager en uventet  
drejning, da en ny, rivaliserende superskurk 
melder sig på banen og stjæler rampelyset 
fra Antboy.  
Samtidig bliver Antboys ærkefjende,  
Loppen, sat på fri fod. Antboy må derfor 
tage en ekstra tørn med at bekæmpe  
forbrydere.  
Denne gang får han hjælp fra en uventet 
side, da hans farligste kamp skal begynde.

Antboy 3

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

Den charmerende, fantasifulde og sjove 
dreng Iqbal kommer ved et uheld i  
fysiklokalet til at sprænge sin skole i luften. 
Sprængstoffet bliver straks interessant 
for de to forbrydere, Æselmand og Svinet, 
som vil have opskriften, så de kan sprænge 
Tivoli i luften.  
Men da Iqbal ikke præcis kan huske, hvilke 
ingredienser han blandede,  
kidnapper forbryderne hans bror, Dindua, 
for at lægge pres på Iqbal.  
Nu går jagten ind på at få befriet Dindua 
og redde Tivoli, og det kræver fantasifulde 
ideer, samarbejde og ikke mindst mod, hvis 
det skal lykkes.

For første gang er De Fem, George, Julian, 
Dick, Anne og hunden Timmy alene på 
sommerferie, og ferien kommer atter til at 
byde på et vildt eventyr.  
For hvad der startede som en helt  
almindelig cykelferie ændrer sig hurtigt til 
en redningsaktion, da Dick bliver  
kidnappet. Hurtigt bliver det klart for 
mysterieløserne, at det slet ikke var Dick 
kidnapperne var ude efter, men en dreng 
ved navn Hardy. Børnene har mødt Hardy 
tidligere på ferien, hvor de syntes, han 
opførte sig lidt mærkeligt. Men hvorfor?  
Kan de andre børn og Timmy finde  
kidnapperne og redde Dick?

Iqbal og den  
Hemmelige Opskrift

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

De 5 får Problemer

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

Emma på 11 år drømmer sig ofte væk til  
forskellige eventyrlige verdner, fordi hun  
indimellem føler sig overset af sin familie. 
Så den dag hvor Julemanden, Nicolas og 
hans kone, Julie dukker op i Emmas stue, 
bliver hun ikke overrasket.  
Mødet bliver begyndelsen på en eventyrlig 
rejse i Elverriget, hvor de sammen skal 
redde Nicolas og Julies nyfødte datter,  
der er blevet taget af den onde  
Elverdronning. Elverdronningen har forbudt  
kærlighed i Elverriget.  
Emma finder ud af, at de skal finde  
Elverdronningens frosne hjerte for at redde 
barnet og kærligheden i Elverriget.

For alle
Køb medlemskab til ét hold:

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

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

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

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

Filmen slutter ca. kl. 12.05 eller 14.05
Filmen har dansk tale, er tilladt for alle, men 
frarådes under 7 år

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

BEMÆRK DET ER EN KORTFILM  
Filmen slutter ca. kl. 11.10 eller 13.10
Filmen har dansk tale, er tilladt for alle

Filmen slutter ca. kl. 11.40 eller 13.40
Filmen har dansk tale, er tilladt for alle, men 
frarådes under 7 år

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

Filmen slutter ca. kl. 11.35 eller 13.35
Filmen har dansk tale, er tilladt for alle

Filmen slutter ca. kl. 11.35 eller 13.35
Filmen har dansk tale, er tilladt for alle

Far til Fires Vilde Ferie Villads fra Valby

Emma og Julemanden
Jagten på Elverdronningens Hjerte

Fantomdrengen


