Herlev
skolebio

Sæson 69
2020 – 2021

Herlev Skolebio 2020-21
Bliv medlem – det koster kun 100 kr. for 6 film

Vi viser flg. film lørdage i Herlev Teaterbio, Herlev Bygade 30.
Sæson
69
10/10

14/11

5/12

16/1

13/2

13/3

Hold 1
Kl. 9

Hold 2
Kl. 10

Hold 3
Kl.12

Hold 4
Kl.14

4 små film,
38 min.

Fårmageddon,
87 min.

Den lille afskyelige
snemand, 97 min.

Los Bando,
93 min.

Palle alene i verden,
35 min.

Gooseboy,
87 min.

Iqbal og den indiske
juvel, 90 min.
+ Manu Sareen

Skammerens
datter II, 103 min.

Hvor ligger Juleland,
35 min.

Den lille julemand
og det magiske
snefnug, 82 min.

Bjørnene fra Sicilien,
82 min.

Spiderman- Far from
home, 129 min.

4 små film,
38 min.

Minisekterne på nye
eventyr,
93 min.

Fremad,
102 min.

Jumanji- The next
level, 123 min.

Pip og papegøje,
43 min.

Bjergkøbing rejser
til Månen, 75 min

Hacker,
96 min.

Weathering with
you, 114 min.

Tigre og tatoveringer,
42 min.

Toy Story 4,
99 min.

Ulvehunden,
98 min.

En helt almindelig
familie, 93 min.

Sponsorer og samarbejdspartnere

FILMKLUBBEN ER FOR BØRN OG
UNGE TILKNYTTET INSTITUTIONER
I HERLEV ELLER SOM BOR I HERLEV.
Hold 1 er for førskole børn, 3-6 år.
Hold 2 for 0.-1. klasse.
Hold 3 for 2.-4. klasse.
Hold 4 for 5. klasse og op.
Film på hold 1,2 og 3 er på dansk,
mens film på hold 4 kan være med
danske undertekster.
På hold 1 er adgang for barn inklusiv
1 voksen (voksen registreres ikke). På
hold 2 er der også mulighed for at
tage en voksen gratis med. På hold 3
og 4 er voksne også meget velkomne,
her kræves bare, at den voksne også
tegner medlemskab. Husk at film
helst skal ses i fællesskab, f.eks. med
vennerne eller med forældre.

Alle film vises i Herlev Teaterbio,
Herlev Bygade 30, i Herlev
Du kan se film på dit hold, og hvis der
er plads i biografen, så kan du også
se film på lavere hold (yngre end din
alders gruppe).
HVORDAN DU FÅR PROGRAM
Programmerne uddeles i kommunens
børnehaver og på skolerne.
ØVRIGE KLUBAKTIVITETER
Vi arrangerer løbende aktiviteter,
f.eks. Live streaming af BørneMGP,
besøg af særlige filmpersoner osv.
Vi informerer via e-mail, samt via
vores facebook side ”Herlev børne- og
skolebio”.

TILMELDING:
flexbillet.dk/herlevskolebio

YAA- YOUNG AUDIENCE AWARD
Vi er vært for dette særlige
europæiske filmevent i Herlev
Skolebio i 2021. Det er for 12-14 årige
og finder sted i slutningen af april.

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR
KØB AF MEDLEMSKORT.
Når tilmelding er afsluttet, modtager
du en e-mail med ordrebekræftelse og
medlemskort.

LEDER AF HERLEV SKOLEBIO
Lise-Lotte Bjørkholt
Tlf. 40 10 22 87
Følg os på Facebook:
Herlev børne- og skolebio

Medlemskortet er personligt, og er
kun gyldigt for den person hvis navn
står trykt på kortet.
Det kan ikke overdrages, udlånes el.
lign. til en anden person.
Medlemskortet skal printes og
medbringes ved hver forestilling,
og fremvises til filmklubbens
medhjælpere.

CORONA-NØDPLAN
Hvis der fortsat i efteråret
er Corona-restriktioner
på max antal personer i
biografen, så vil vi udbyde
ekstra hold søndag, se under
tilmelding-hold, flexbillet.dk/
herlevskolebio.

HOLD 1: F
 ørskolehold
Vi viser film specielt egnet til denne målgruppe fra Filmcentralen. Målgruppe er
børn 3-6 år inkl. 1 forældre/bedsteforældre. 1 forældre/bedsteforældre følger
gratis med til Førskole hold. Tilmeld kun barnet/børnene på tilmelding.
10/10: 4 SMÅ FILM

16/1: 4 SMÅ FILM

14/11 PALLE ALENE I VERDEN

13/2 PIP OG PAPEGØJE

”Palle alene i Verden” er filmen baseret på
billedbog af Jens Sigsgaard, der udkom første gang 10. oktober 1942. Bogen handler
om drengen Palle, der vågner og opdager,
at han er helt alene i verden. Filmatiseret
af Astrid og Bjarne Henning-Jensen.

5/12 HVOR LIGGER JULELAND

Karl Ludvig er en syv centimeter høj piberensernisse. Hver jul bliver han og hans
piberenservenner taget frem af deres
papæske og stillet op i et fint julelandskab
med honningkagehus og vatsne - deres
elskede ’Juleland’. Men en jul går det galt.

Tobias’ største ønske er at få en fugl, så da
han en dag redder en syg spurv, smugler
han den med hjem. Den viser sig at være
Den Blinde Fe, og som belønning får Tobias
et ønske opfyldt. Desværre er Den Blinde Fe
virkelig dårlig til at trylle, og Tobias bliver
ved en fejl forvandlet til en grøn papegøje.

13/3 TIGRE OG TATOVERINGER

Den lille forældreløse pige Maj bor hos sin
onkel Sonny, der er tatovør. Selvom de har
det utroligt godt sammen, er de begge
enige om, at Maj hellere bør bo hos en
rigtig familie.

HOLD 2: B
 ørnehaveklasse og 1. klasse
10. oktober

14. november
Fårmageddon

5. december

Gooseboy

16. januar
Den lille
julemand og det
magiske snefnug

13. februar

Minisekterne
på nye eventyr

13. marts
Bjergkøbing
rejser til månen

Hvis der er
plads i biografen,
må en af forældrene
til børn på hold 2
se filmen sammen
med barnet.

Toy Story 4

HOLD 3: 2
 . -3. og 4. klasse.
10. oktober

14. november
Den lille
afskyelige
snemand

Iqbal og den
indiske juvel

16. januar

5. december

Fremad

Bjørnene
fra Sicilien

13. februar

13. marts
Hacker

Ulvehunden

HOLD 4: 5
 . klasse og ældre
10. oktober

14. november
Los Bando

Skammerens
datter II

16. januar

5. december

Jumanji –
the next level

SpidermanFar from home

13. februar

13. marts
Weathering
with you

HUSK D
MEDLEM IT
SBE
HVER GA VIS
NG

En helt
almindelig
familie

TILMELDING:
flexbillet.dk/herlevskolebio

EVENTS
D.10/10-20 STOP MOTION - CLAY ANIMATION
V. TINA KLEMMENSEN
I anledning af visningen af
Ardmann’s ”Fårmageddon”, så har
vi live stream med Tina Klemmensen,
som vil modellere figurer fra filmen.
Herefter vil der være mulighed for
selv at lave små stop Motion film i
vores filmværksted.
Se evt. de mange instruktionsvideo’er
Tina har lagt på vores facebook-side:
”Herlev børne- og skolebio”.

D.14/11-20
BØRNEBØGER OG
KULTURFORSKELLE,
MØD FORFATTEREN
BAG IQBAL, MANU
SAREEN
Vi viser filmen ”Iqbal og
den indiske juvel” og får
besøg af forfatteren, Manu
Sareen. Han vil læse lidt
op og fortælle om hvordan
han fandt på at skrive om
Iqbal.

