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0. - 1. klasse 

Uge 40   1. - 4. okt.         
Cirkeline, Coco og det vilde næsehorn (70 min.) 
Alfepigen Cirkeline, der er så lille, at hun sover i en tændstikæske, møder en sort udgave af 
sig selv, da pigen Coco hopper ud af sin tegning på en æske kakaopulver. Coco omtaler sig 
selv som afrikansk prinsesse, og Cirkeline og hendes musevenner flyver derned for at ople-
ve kakaotræernes land. En anden figur fra kakaopakken, næsehornet Oswald, kommer og-
så med til Afrika for at lede efter sin mor. 

Uge 45   5. - 8. nov.          
Vitello (72 min.) 
Drengen Vitello bor med sin mor i et rækkehus. Vitello er egentlig meget godt tilfreds 
med sit liv og sine venner, men han savner en far. Vitellos mor siger, at hans far ikke er 
til at regne med, så Vitello må selv gør noget. For en far skal han da have! 

Uge 48   26. - 29. nov.         
Den utrolige historie om den kæmpestore pære (78 min.) 
Elefanten Sebastian og katten Mitcho bor i havnebyen Solby, hvor alt ånder idyl, indtil den 
dag hvor byens borgmester, JB, forsvinder. Så finder Mitcho en flaskepost fra JB, der er 
strandet på en øde ø. I løbet af en nat vokser en kæmpestor pære frem fra et frø, der lå i 
flasken. Med pæren som båd sejler Sebastian og Mitcho ud på eventyr for at finde øen og 
hente borgmesteren hjem. 
 

Uge 4   21. - 24. jan.         
Hodja fra Pjort (81 min.) 
Landsbydrengen Hodja drømmer om at komme ud og se verden. Han låner et flyvende 
tæppe af den gamle tæppevæver El Faza og suser af sted til storbyen med sin bedste 
ven, geden Raya. Her møder de Smaragd, en dygtig gadepige, der arbejder som tyv for 
Rotten. Rotten opdager tæppets magi og forærer det til sultanen, der altid har ønsket at 
se sit rige oppefra. Men det vil Hodja ikke finde sig i. 

Uge 9   25. - 28. feb.         
Peter Kanin (95 min.)  
Da den gamle hr. McGregor dør, arver hans nevø, Thomas Suhr, hans øde ejendom på 
landet. Men haven omkring huset er beboet af en række frække dyr, og Peter Kanin går 
foran med at drille hr. Suhr, for at få ham til at flytte tilbage til storbyen. 

For 0. - 1. klasse starter filmene kl. 16.00. 



2. - 4. klasse 

For 2. - 4. klasse starter filmene kl. 16.15. 

Uge 40   1. - 4. okt.         
Kidnapning (81 min.) 
Lille Bertram er den yngste i en søskendeflok på fire. Faderen er arbejdsløs og tidligere 
kriminel, og Bertrams onkel Georg er heller ikke helt ren i kanten. Onkel Georgs nyeste 
plan går ud på, at familien skal kidnappe en rigmandssøn og forlange løsepenge. Desvær-
re kommer de til at bortføre det forkerte barn, og så sker der ting og sager! 

Uge 45   5. - 8. nov.              
Den lille vampyr (82 min.)  
Den 13-årige Rudolf er vampyr, og hans bande jagtes af to farlige vampyrjægere. Under 
flugten bliver Rudolf væk fra sin familie og møder drengen Anton, der elsker alt, der har 
med uhygge at gøre. Rudolf og Anton bliver venner og hjælper hinanden for at redde Ru-
dolfs familie. 

Uge 48   26. - 29. nov.         
Paddington 2 (95 min.)  
Den talende, sydamerikanske teddybjørn Paddington har fået et godt hjem hos familien 
Brown i London. Hans tante Lucy fylder 100 år og fortjener en ganske særlig gave, synes 
Paddington. Men da han endelig får sparet sammen til at købe den pop-op-bog, han har 
udset sig, er den blevet stjålet! Sporet leder til Browns nabo, den fattige, men overlegne 
skuespiller, Felix Buch-Arndal. 

Uge 9   25. - 28. feb.         
Valhalla (78 min.)  
Menneskebørnene Tjalfe og Røskva kommer ved et tilfælde med til gudernes mægtige 
rige, Valhalla. Her arbejder de som tjenere for tordenguden Thor. Thors ven, den listige 
gud Loke, har indgået et væddemål med jætterne om at opdrage jættebarnet Quark, og 
det synes Thor bestemt ikke om. Han beslutter sig for at drage til Udgård og levere Quark 
tilbage, men her møder han stor modstand.  

Uge 4   21. - 24. jan.         
Hulemanden Sten (89 min.)  
Hulemanden Sten bor med sin ven, Grøffe, i en stenalderby. Stens drøm er at tage ud på 
mammutjagt, men da stenalderbyen bliver invaderet af den overlegne Lord Snøp fra bron-
zealderbyen, får Sten chancen for at blive en helt. Han udfordrer Lord Snøp til en fodbold-
kamp mellem stenalderstammen og bronzealderholdet, med stenalderdalen som præmie. 



5. -  7. klasse 

Ifølge Nordisk Film er det ikke tilladt at medbringe egen mad, slik,    
is, popcorn, drikkevarer m.m. Derfor sælger biografen en særlig  

Skolebiomenu med popcorn og sodavand til kr. 30,- samt slikpose til 
kr. 10,-. 

Uge 4   21. - 24. jan.    
Askedrengen - i troldkongens sal (104 min.) 
Norge, engang for længe siden. Den fattige bondesøn Esben Askedreng er kommet til at 
brænde slægtsgården ned. Sammen med sine brødre drager han ud for at finde kongeri-
gets prinsesse, for hun er blevet bortført af Dovregubben, en væmmelig troldkonge. Esben 
håber at få en klækkelig dusør for at redde prinsessen, men ifølge historien har ingen no-
gensinde besejret troldkongen. 

Uge 40   1. - 4. okt.         
Coco (105 min.)  
Den 12-årige mexicanerdreng Miguel drømmer om at blive musiker, men det vil hans familie 
slet ikke høre tale om. Da han i smug vil deltage i et talentshow på De Dødes Dag, stjæler 
han en guitar fra den afdøde popstjerne Ernesto de la Cruz' gravsted. Men det skulle han 
aldrig have gjort! Miguel kommer til dødsriget, hvor han må søge sine forfædres tilladelse til 
at vende hjem igen. 

Uge 45   5. - 8. nov.              
Billy Elliot (111 min.)  
Billy tvinges til at gå til boksning af sin far, selvom han er en elendig slagsbror. En dag, da den 
stakkels dreng er til træning, ser han, at de i lokalet ved siden af danser ballet. Billy lader sig 
overtale til at deltage af balletlærerindens datter. Da Billys far opdager sønnens nye interesse, 
bliver han rasende, og Billy bliver fjernet fra øvelokalet. Men lærerinden, der har set Billys ta-
lent, giver ikke op. 

Uge 48   26. - 29. nov.          
Jumanji - welcome to the jungle (111 min.)  
Fire teenagere finder et gammelt videospil, der har magiske evner: Det fungerer som en 
portal, der suger spillerne ind i det virtuelle univers! I Jumanjis jungle optræder spillerne 
som deres farverige avatarer, og i starten er det sjovt at afprøve de nye personligheder. 
Men for at komme hjem igen må de gennemføre spillet, og dét er ikke helt nemt, for jung-
len indeholder både forbandelser og farlige dyr. 

Uge 9   25. - 28. feb.         
Rum 213 (78 min.)  
Det er sommerferie efter sjette klasse. Elvira er 12 og skal gå på college, men bekymre sig 
om ikke at få nogen venner. Værelset, som Elvira og hendes to rummænd Meja og Bea går 
ind i, har vandskader, og de skal skifte til værelse 213, hvor ingen boede i 60 år. Snart vil 
uforklarlige ting ske. 

For 5. - 7. klasse starter filmene kl. 16.15. Bemærk NYT starttidspunkt! 


