
Film er en fællesoplevelse og skal ses 
sammen med gode venner. Film skal 
ses i en mørk biografsal på et stort lær-
red og med god lyd. 
Som et ekstra tilbud til de unge i Her-
ning Kommune arrangerer Herning Sko-
lebio dette specialtilbud. 
Herning Skolebio er tilsluttet Sammen-
slutningen af danske børne- og ung-
domsfilmklubber. 

 
TILMELDING TIL MARATONFILMNAT 

 

Tilmelding og betaling til maratonfilmnat 
sker via hjemmesiden senest den 14. 
november (www.herningskolebio.dk). 

 Klik på ”Tilmelding maraton” hvoref-
ter du kommer videre til tilmeldings-
sitet 

 Efter tilmelding bliver adgangskort 
sendt til den oplyste mail anvendt 
ved tilmelding 

 Adgangskortet SKAL medbringes 
til maratonfilmnatten  

Bestyrelsen forbeholder sig ret l at aflyse arrange-
mentet ved for få lmeldinger. 

Tilmelding samt yderligere information: 

 

 

 

 

 

 

 

MARATON-
FILMNAT 

Fredag den 23. nov. 2018  

fra kl. 22.45 til kl. 07.30  

i Nordisk Film Biografer Herning 

         2018 - 2019 



MARATONFILMNAT  
fredag den 23. november 

Tid:  
Vi går i gang umiddelbart efter den sene aften-
forestilling i Nordisk Film Biografer Herning. 
Vi slutter igen ca. kl. 07.30 lørdag morgen.  
 
Film:   
Vi har valgt fire meget forskellige film,  så der er 
lidt for enhver smag. 
 
Pause:  
Kiosken har åben mellem filmene, så der kan 
købes slik, sodavand, popcorn mv. 

Vær opmærksom på at det ikke er tilladt selv at 
medbringe slik, drikkevarer mv. i Nordisk Film 
Biografer. 
 
Pris:  
Kr. 175,- som inkluderer medlemskab, en pizza-
slice og 4 film. Der kan ikke købes billetter til en-
kelte film, så man vælger altså hele pakken og 
hele natten. 
 
Indgang: 
Dørene til biografen åbnes først kl. 22.45.  
Alle tasker og lommer bliver undersøgt for evt. 
alkohol ved indgangen. 
 
Alder:  
Fra 7. - 9. klasse 
 
Indmeldelse og betaling: 
skal ske på Herning Skolebios hjemmeside. Til-
meldingen åbner 1. november og lukker igen den 
14. november. Deltagerantallet er begrænset til 
150 personer.  
Se yderligere information herom på bagsiden af 
denne folder. 
 
Husk: 

 Arrangementet er selvfølgelig alkoholfrit 
både før og under forestillingerne. 

 Det er ikke tilladt at ryge i Nordisk Film 
Biografer Herning. 

 Ifølge Nordisk Film er det ikke tilladt at 
medbringe egen mad og drikkevarer.  

 Medbring evt. sovedyr og pude. 

 Du kan IKKE forlade biografen, før arran-
gementet er slut. 

 Medlemmer af Herning Skolebios bestyrel-
se vil være til stede under hele arrange-
mentet.  

PROGRAM 

Ca. 23.30 - 01.05: 

Lady Bird  
(USA 2017)   
- Drama  

Christine er teenager i den stille californiske by Sacra-
mento og kan næsten ikke være i sig selv for bar ud-
længsel. Hun føler sig udenfor i sin kristne high school 
og drømmer om college på Østkysten, hvor hun også 
kan slippe for sin mors evindelige irettesættelser. En 
birolle i skolens musical sender hende i armene på 
den søde Danny, men er han den rette til at tage hen-
des uskyld?. 

Ca. 01.05 - 01.35: 

Pause, hvor du får en pizzaslice.  
Drikkevarer, slik mv. købes i kiosken. 

Da den uheldige minearbejder Jimmy Logan mister sit 
job, beslutter han, broderen Clyde og søsteren Mellie 
at røve en racerbane i North Carolina. De bliver dog 
nødt til at gennemføre røveriet midt under det populæ-
re og travle NASCAR-løb.  

Ca. 05.25 - 07.25 

SURPISEFILM  
- en film du med garanti ikke har set  
 

Ca. 03.15 - 05.15: 

Logan Lucky  
(USA 2017)   
- Thriller 

Ca. 01.35 - 03.05: 

Johnny English  
slår til igen  
(ENG 2018)   
- Action, komedie 

Johnny English slår til igen er den tredje film i serien 
om den klodsede hemmelige agent. Efter et cyberan-
greb afslører identiteterne på alle undercover agenter 
i Storbritannien, tvinges Johnny English ud af pensi-
on for at hage hackeren og redde England. 


