
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.

• 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 4. oktober kl. 17 åbner tilmeldingen 
til hold A og B. Tilmeldingen lukker igen søndag 
den 14. 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 27. - 28. oktober, kl. 11.00 - 14.00 
i Bibliografens foyer.

FilmMaraton
Kom og se med, når vi den 19. januar 2019 igen 
holder FilmMaraton for de unge 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  
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  Ina Willumsen
Kasserer Per Seier
Sekretær Elsebeth Degnemark Lund 
I bestyrelsen Marianne Møller Nielsen 
  Pia Elmholt Skou

Generalforsamling
Der er generalforsamling i GBF den 8. april 2019, 
kl. 19.30 - stedet bliver slået op på www.gladfilm.dk. 
Alle medlemmer er velkomne. 

Skal du se 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

Gladsaxe Børnefilmklub
 SÆSON 2018-2019

Kommer du med?

19. januar 
2019!

FilmMaraton 
for de unge i  
7.-9. klasse

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

Kom mindst 15 minutter før filmstart



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 3/11 kl. 10.30
Søndag 4/11 kl. 10.30, 12.30

I en konkurrence vinder Min søsters børn 
en rejse til Afrika, hvor de skal arbejde 
som frivillige og hjælpe truede dyrearter. 
Forældrene har ikke ferie, så Onkel træder 
til som så ofte før. Da de ankommer til  
farmen, hvor de skal bo, bliver de  
overraskede over at finde ud af, at deres 
nabo og ‘fjende’, fru Flinth også er taget til 
Afrika. Under en telttur på savannen bliver 
fru Flinth kidnappet af to krybskytter, og 
familien beslutter sig for at lægge  
‘fjendskabet’ bag sig for at redde fru Flinth 
og de dyr, krybskytterne har stjålet. Jagten 
over den afrikanske savanne byder på 
dramatiske øjeblikke, men mon ikke det 
lykkes Min søsters børn og Onkel at redde 
både dyr og fru Flinth?

Min Søsters Børn i Afrika

Lørdag 1/12 kl. 10.30
Søndag 2/12 kl. 10.30, 12.30

Denne jul er ikke som alle andre, da  
Julemanden skal på pension, og jobbet 
bliver dermed overladt til 7-årige Nicolas. 
At være Julemand er ikke et nemt job, og 
slet ikke når man kun er 7 år.  
To dage før den store aften opstår der  
pludselig en stor krise, da julemagien  
forsvinder rundt om i verden. Og noget 
tyder på, at det er Nicolas’ skyld.  
Julemandsrådet, bestående af pensionerede 
Julemænd, bliver tvunget til at fritage  
Nicolas for jobbet som Julemand.  
Julen er i fare, og Nicolas skal genfinde sin 
barnlige uskyld for at få jobbet tilbage. Nu 
starter en magisk rejse fyldt med julemagi.

Den Lille Julemand og 
det Magiske Snefnug

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

Ramona er barn af Cirkus Summarums 
cirkusdirektør, Kaj. Ramona elsker livet i 
og omkring cirkusset og ikke mindst sin 
brogede cirkusfamilie. Der sker en række 
forskellige mystiske ting, og Ramona føler, 
at nogen holder øje med hende, så hun vil 
finde ud af, hvad det handler om. Samtidig 
reagerer Kaj underligt, da han ser plakater 
for deres konkurrent, Cirkus Suverænum. 
Han kræver det umulige af sine artister for 
at kunne konkurrere med det andet cirkus, 
men artisterne bliver alle kede af det.  
Ramona løber ud i skoven, men får hjælp af 
sine venner, og en stor hemmelighed bliver 
afsløret. En hemmelighed som vil ændre 
Ramonas liv for altid.

Lørdag 9/3 kl. 10.30
Søndag 10/3 kl. 10.30, 12.30

Når drengen Anders ikke er på sit værelse, 
bliver alt hans legetøj levende. Da Anders 
har fødselsdag får han en rum-actionfigur, 
Buzz Lightyear, som hurtigt bliver hans nye 
favorit fremfor cowboydukken, Woody, der 
ellers har været yndlingslegetøjet siden 
børnehaven.  
Forskellige omstændigheder gør, at de to 
figurer kommer i slagsmål i Anders’ mors 
bil, og de ender med at falde ud af bilen 
og ned under den. De må derfor lægge 
stridighederne bag sig og samarbejde for 
at komme hjem til Anders igen. På deres 
eventyr hjem, bliver de to figurer gode 
venner.

Lørdag 5/1 kl. 10.30
Søndag 6/1 kl. 10.30, 12.30

Emil bor sammen med sin søster Ida, 
forældrene Anton og Alma, karlen Alfred 
og stuepigen Lina på Katholt, Lønneberg 
i Småland. Emil er en sød dreng, der ofte 
prøver at hjælpe, men desværre har han 
en fantastisk evne til altid at komme galt af 
sted. Og når det sker, stikker han af med 
faren i hælene og søger tilflugt i skuret. Her 
kan han i ro og mag snitte træfigurer, mens 
han tænker over, hvad han har gjort galt 
og venter på, at faren er faldet til ro igen. 
Se med når Emil laver sin skarnsstreg nr. 
325, snitter sin træfigur nr. 100 og sidder i 
skuret for noget han ikke har gjort - i hvert 
fald ikke med vilje.

Emil og Ida fra  
Lønneberg

Lørdag 3/11 kl. 10.15
Søndag 4/11 kl. 10.15, 12.15

11-årige Jess er en enspænder, der bliver 
mobbet i skolen. Han gemmer sig ofte i sin 
egen drømmeverden. Men alt ændrer sig, 
da den lidt flippede, fantasifulde pige, Les-
lie starter i klassen. De to finder hurtigt ud 
af, at de begge er anderledes, og at deres  
specielle universer supplerer hinanden 
godt. Uden for skoletid søger de derfor 
tilflugt i en skov, hvor de opdigter  
eventyrriget Terabithia, der er inspireret af 
‘fantasy’ universet. Et helt nyt,  
spændende og fantasifuldt rige med  
magiske skabninger åbner sig for dem, og 
her kan de glemme den virkelige verden. 
Men en dag tager Leslie alene til Terabithia, 
og det besøg går ikke helt efter planen.

Lørdag 5/1 kl. 10.15
Søndag 6/1 kl. 10.15, 12.15

Tvillingebrødrene Zip og Zap er to ustyrlige 
ballademagere. En dag får deres  
forældre for alvor nok, da drengene stjæler 
en eksamensopgave. Forældrene beslutter 
at sende drengene på kostskole i håb om 
at strenge regler kan få styr på drengene. 
Rektor Rossing, der styrer skolen med 
hård hånd, har forbudt al leg og sjov. Hvis 
reglerne bliver brudt, bliver børnene  
straffet hårdt. Zip og Zap går sammen med 
de andre drenge fra skolen og  
danner ‘Glaskuglebanden’. Bandens formål 
er at sabotere skolen og den onde rektor. 
I deres oprør mod skolen opdager de en 
mystisk hemmelighed gemt på den gamle 
kostskole, nemlig en særlig skat.  
Mon det lykkes banden at finde skatten?

Zip og Zap og  
Glaskuglebanden

Lørdag 1/12 kl. 10.15
Søndag 2/12 kl. 10.15, 12.15

Iqbal og Sille har været naboer i 
Blågårdsgade, siden de var små, og de er 
bedste venner. Men de skal flytte, da gaden 
byfornyes. Bag projektet står Æselmand og 
Svinet. Vennerne finder ud af, at  
byggeprojektet er et skalkeskjul for at få 
fingrene i den olie, skurkene har fundet  
under Blågårdsgade. Iqbal finder en 
superchip med magiske egenskaber, som 
han sælger til skurkene i håbet om, at de 
vil lade ejendommen stå. Men skurkene 
snyder dem, og nu må Iqbal, Sille, Iqbals 
bror Tariq, samt de voksne i Blågårdsgade 
gøre, hvad de kan for at få chippen tilbage 
og afsløre Æselmand og Svinets hemmelige 
plan.

Vidunderbarnet Hiro bor i San  
Fransokyo, hvor han bruger sit talent på 
at lave kamprobotter, som kan deltage i 
ulovlige væddemål og vinde penge. Hiros 
storebror, Tadashi, har opfundet en stor  
oppustelig lægerobot, Baymax.  
En pludselig katastrofal begivenhed  
efterlader Hiro alene med Baymax. 
Katastrofen er mystisk, og Hiro  
beslutter sig for at løse mysteriet. Hiro 
vender sig mod Baymax, videnskabsnørden 
Fred, kemigeniet Honey Lemon, den sirlige 
Wasabi og adrenalinjunkien Go Go Tomago 
for at få hjælp til at opklare mysteriet, 
tilsammen kaldet ‘Big Hero 6’. Nu gælder 
det for alvor om at finde deres indre  
superhelte frem.

Iqbal og Superchippen

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

Big Hero 6

Lørdag 9/3 kl. 10.15
Søndag 10/3 kl. 10.15, 12.15

Molly arbejder i verdens vildeste legetøjs-
butik, Den Magiske Legetøjsbutik, hvor 
både butik og legetøj er levende. I butik-
ken kan man finde alt det legetøj, man 
overhovedet kan forestille sig. Da butikkens 
meget gamle indehaver, Mester Magorium, 
vil trække sig tilbage, testamenterer han 
hele herligheden til Molly. Molly får  
hurtigt problemer med at holde styr på det 
hele, da Den Magiske Legetøjsbutik bliver 
rasende over, at den nyansatte  
regnskabsmand, Henning, er sat til at tælle 
dukker, dinosaurer og klodser. Pludselig 
forsvinder alle farverne i butikken, og der 
sker andre mærkelige ting. Det ser ud til, 
at kun den 9-årige Erik kan hjælpe med at 
genfinde magien.

For alle
Køb medlemskab til ét hold:

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

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. 12.10 eller 14.10
Filmen har dansk tale, er tillladt for alle, men 
frarådes børn under 7 år

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

Filmen slutter ca. kl. 12.20 eller 14.20
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 og er tilladt for alle

Filmen slutter ca. kl. 11.50 eller 13.50
Filmen har dansk tale, er tilladt for alle, men 
frarådes børn under 7 år

Filmen slutter ca. kl. 11.35 eller 13.35
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. 11.55 eller 13.55
Filmen har dansk tale, er tilladt for alle, men 
frarådes børn under 7 år

Sikke et Cirkus Toy Story 1

Den Magiske  
Legetøjsbutik

Terabithia -  
et Hemmeligt Land

Filmen slutter ca. kl. 11.55 eller 13.35
Filmen har dansk tale, er tilladt for alle, men 
frarådes børn under 7 år


