
5/3 2023
JUNGLE CRUISE
Land: US - Censur: 11 år - Spilletid: 2 timer og 7 min.
Junglen er fyldt med både farlige dyr og krybdyr, og alt kan ske, da det 
labyrintlignende landskab også indeholder et overnaturligt element. 

Sæson 19 - 2022/2023

Praktiske oplysninger
GLOSTRUP FILMKLUB FOR BØRN & UNGE  
Vi viser film du kender, film du måske ikke kender og film du ikke vidste du gerne ville se. Der 
er film for alle. Vi glæder os til at se jer til en endnu en filmklub sæson. 

INFO OM TILMELDING
Vi har tilrettelagt filmprogrammet for det enkelte hold, så det er tilpasset målgruppen og 
overholder regler om filmcensur.

Et barns medlemskab er personligt og du kan KUN deltage på det tilmeldte hold. På kids er du 
enten tilmeldt lørdag- eller søndags-visningen.

Det er kun muligt at komme i filmklub med ét medlemskab. Du kan derfor IKKE købe billet til 
en enkelt forestilling.

Se program, spilletider og yderligere praktisk information på www.glostrupfilmklub.dk.
Tilmeldingen til filmklubben åbner lørdag den 10. september 2022 kl. 12.00. 

KONTINGENT FOR MEDLEMSKAB
Spire: kr. 135,00 pr. barn inkl. 1 voksen (Ekstra barn eller voksen kr. 135,00)
Mini 5 – 6 år: Kr. 200,00 pr. barn inkl. 1 voksen (Ekstra barn eller voksen kr. 135,00)
Mini fra 7 år: kr. 135,00 pr. barn eller voksen
Kids: kr. 135,00 pr barn eller voksen
Junior kr. 135,00 pr. barn eller voksen

Alle børn under 7 år skal ledsages af én voksen. 
 
Et voksent medlemskab er ikke personligt, men kan anvendes af forskellige personer fra 
gang til gang (fra 16 år).

AFVIKLING AF SÆSON I FORHOLD TIL COVID-19
Du kan trygt gå i filmlub i Glostrup Bio, da vi tager alle nødvendige forholdsregler. 
Filmklubben følger til enhver tid myndighedernes retningslinjer og forbeholder os 
retten til at ændre i sæsonen undervejs eller helt aflyse. Dette vil desværre ikke 
medføre tilbagebetaling af medlemskab jf. købsbetingelser.

VIGTIGT OMKRING SYGDOM
Som med alle andre steder må du/I IKKE møde op hvis I føler jer sløje eller 
er syge. Dette kan udsætte andre for smitte. Vi vil forbeholde os retten til at 
sende medlemmer hjem, som vi oplever som syge (hoste, snot m.v.)

GENERALFORSAMLING
Afholdes tirsdag den 23. maj 2022 kl. 19.00 i Glostrup Bio.
Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være filmklubbens bestyrelse i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag kan 
sendes på mail til glostrupfilmklub@glostrupbio.dk

KONTAKT OS:
Glostrup Bio
Bryggergårdsvej 2
2600 Glostrup
Tlf. 26 84 17 86 (Forperson for Glostrup Filmklub)
(hverdage mellem 17-19 og på filmklub dage)
E-mail: glostrupfilmklub@glostrupbio.dk
Hjemmeside: www.glostrupfilmklub.dk
Facebook: www.facebook.com/GlostrupFilmklub

TILMELD PÅ

GLOSTRUPFILMKLUB.DK

TILMELDNING FRA 10. SEP

Junior
Filmene vises søndage kl. 14.30. Fra 11 år.
Originalsprog med danske undertekster.

2/10 2022
GHOSTBUSTERS: AFTERLIFE
Land: US - Censur: 11 år - Spilletid: 2 time og 4 min.
Den enlige mor Callie flytter med sine to børn til en lille by, hvor de har 
arvet et faldefærdigt hus af hendes far. Snart opdager de en forbindelse 
til de oprindelige Ghostbusters, mens spøgelserne også dukker op i byen.

6/11 2022
COMEDY QUEEN
Land: SE - Censur: 11 år - Spilletid: 1 time og 33 min.
En af årets bedste film fra Norden kombinerer gråd og grin i fortællingen 
om 12-årige Sasha, der kæmper for at komme videre efter sin mors 
selvmord. Hun lægger en helt konkret plan: hun vil være Comedy Queen. 
Allerhelst vil hun have sin far til at le.

4/12 2022
SPIDER-MAN: NO WAY HOME
Land: US - Censur: 11 år - Spilletid: 2 time og 28 min.
Peter Parkers hemmelige identitet som Spider-Man afsløres og han kan 
ikke længere adskille sit normale liv fra sit superhelte-liv. Her går det 
dog kun fra slemt til værre, da en trylleformular går galt og åbner helt 
nye virkeligheder ind til deres verden - og ikke mindst lader helten stå 
over for ikke bare én men flere skurke.

8/1 2023
CRUELLA
Land: US - Censur: 11 år - Spilletid: 2 time og 14 min.
Estella er en ung og klog svindler, der er fast besluttet på at gøre sig 
bemærket i modeverdenen. Da Estella får arbejde hos modelegenden 
baronesse von Hellman, starter hun en kamp mod hende, for at blive 
den bedste modedesigner. Estella’s onde sider kommer frem, for at blive 
den hæsblæsende og magtbegærlige Cruella.

5/2 2023
JEG ER ZLATAN
Land: SE - Censur: 7 år - Spilletid: 1 timer og 40 min.
Jeg er Zlatan handler om den svenske fodboldspiller Zlatan Ibrahimović, 
der vokser op i ghettoen Rosengård i Malmø og hans utraditionelle vej 
til succes. Filmen er ikke en fodboldfilm, men skildrer underdog-historien 
af en ung Zlatan i et Sverige i forandring.



må

5/11 2022
PRIK OG PLET - DANSER DISCO 
LØVE
RITA OG KROKODILLE - I BIOGRAFEN
ZEBRA
ORLA FRØSNAPPER

Censur: Alle - Spilletid: Ca. 29 min.

4/3 2023
ELSA SIGER GODNAT
STORE ULV OG LILLE ULV
LYGTEFISK
LILI - KENDER ALLE FARVER

 
Censur: Alle - Spilletid: Ca. 30 min.

4/2 2023
MIS MED DE BLÅ ØJNE
LILI - FÅR BESØG
ANTONS LILLE GRYDE
RITA OG KROKODILLE - ZOO
MYRER
KARLA KANIN PÅ STRANDEN
Censur: Alle - Spilletid: Ca. 31 min.

7/1 2023
CIRKELINE - KANONFOTOGRAF FREDERIK
ELEFANTENS CYKEL
DEN KÆMPESTORE GULEROD
KROKODILLE

 
Censur: Alle - Spilletid: Ca. 32 min.

3/12 2022
RITA OG KROKODILLE - JUL
VITELLO - KØBER EN VIDUNDERLIG JULEGAVE
VANTEN
PRIK OG PLET - I SNEEN
CIRKELINE - PÅ MED VANTEN
Censur: Alle - Spilletid: Ca. 38 min.

1/10 - 2/10 2022
JEG ER WILLIAM
Land: DK - Censur: 7 år - Spilletid: 1 time og 26 min.
Handler om drengen William, der ikke har det for nemt. Hans far er 
død, og hans mor er indlagt på et psykiatrisk hospital. Tilbage er kun 
morbroren Nils, der har rodet sig ud i en større spillegæld. Den må 
William forsøge at hjælpe ham af med, hvis han ikke skal være 
helt alene.

3/12 - 4/12 2022
FAMILIEN JUL OG NISSEHOTELLET
Land: DK - Censur: 7 år - Spilletid: 1 time og 31 min.
Hugo elsker stadig nisser, men bliver drillet og vælger at bryde med 
hans bedste ven nissen Pixi. Da Hugo tager på juleferie opdager han 
at der bor nisser på hotellet. 

5/11 - 6/11 2022
MYSTERIET OM HR. LINK
Land: US - Censur: 7 år - Spilletid: 1 time og 35 min.
Stop-motionfilmen ‘Mysteriet om Hr. Link’ følger en engelsk 
opdagelsesrejsende, Sir Lionel Frost, der møder en afskyelig snemand 
og må nu eskortere ham til sine Yeti-artsfæller i Himalaya.

7/1 - 8/1 2023
ROBOTBROR
Land: DK - Censur: 7 år - Spilletid: 1 time og 24 min.
I en nær fremtid har alle børn deres egen robot. 11-årige Alberte har 
en kikset bamse robot, men drømmer om en ny. 
Alberte får Konrad – en virkelig moderne udgave i 
fødselsdagsgave, men dersværre viser det sig at konrad er for god 
til at være sand.

4/2 - 5/2 2023
CLIFFORD - DEN STORE RØDE HUND
Land: US - Censur: Alle - Spilletid: 1 time og 37 min.
Skolepigen Emily Elizabeth støder en dag på en magisk 
dyreredder, som giver hende en lille rød hundehvalp som gave. 
Næste dag vågner hun op til, at lille Clifford har vokset sig kæmpe stor. 

4/3 - 5/3 2023
SYNG 2
Land: US - Censur: 7 år - Spilletid: 1 time og 50 min.
Syng 2 er fortsættelsen af Syng med de talentfulde dyr med store 
sangstemmer. Buster Moon har gjort Moon teater til en sucess, men 
han har større ambitioner. Sammen med hans talentfulde trup af dyr 
forsøger de at sætte et stort show op. 

5/3 2023
JORDEN RUNDT PÅ 80 DAGE
Land: FR - Censur: Alle - Spilletid: 1 time og 23 min.
Den lille silkeabe, Passepartout, drømmer om at blive en rigtig eventyrer 
og opleve verden, men hans mor vil helst have, at han bare bliver hjemme. 
Men da han møder frøen, Phileas, som kun drømmer om at blive rig, får 
Passepartout muligheden for at tage på sit livs rejse. De indgår et
væddemål om det er muligt at rejse jorden rundt på kun 80 dage.

5/2 2023
YAKARI: PÅ STORE EVENTYR
Land: FR - Censur: Alle - Spilletid: 1 time og 20 min.
Yakari er en lille Sioux-indianer som har hørt om en vild hest, Lille Torden, 
som ikke kan tæmmes af nogen. Yakari vil dog gerne vise at han kan klare 
det, så han drager ud for at finde og tæmme vildhesten. På sin rejse får 
Yakari skænket en speciel evne af sit totem, Store Ørn: Han kan tale med 
alle dyrene omkring sig.

8/1 2023
FLYVENDE FARMOR
Land: DK - Censur: Alle - Spilletid: 1 time og 18 min.
Evas forældre har travlt – så travlt at sommerferien aflyses. Så Eva og 
hendes farmor stikker af på en rejse for at lede efter farfar, som forsvandt 
for mange år siden. Undervejs møder de mange spændende mennesker; 
bl.a. den syngende motorcykelbetjent og Egon Egern.

Spirer
Filmene vises lørdage kl. 10.00.
Fra 3 år, sammen med én voksen.

1/10 2022
DOVENDYR
FANTASIVEN
KVÆK
LILI - MØDER EN DUM UNGE
LILLEFINGER – HUSKE-GEMMELEG
KAKERLAKKEN OG HAVET 
Censur: Alle - Spilletid: Ca. 30 min.

Mini Kids
Filmene vises søndage kl. 10.00.
Fra 5 år, sammen med en voksen. Fra 7 år, uden voksen.

Filmene vises lørdage kl. 12.00 eller søndage kl. 12.00 
Fra 8 år. Alle film er med dansk tale!

2/10 2022
PAW PATROL: FILMEN
Land: CA - Censur: Alle - Spilletid: 1 time og 27 min.
Adventure City får en ny borgmester: Den onde Humdinger. Byen bliver 
hurtigt et kaotisk sted at bo, da Humdingers skøre ideer bryder sammen 
og udsætter byens indbyggere for fare. Ryder og hans redningshold Paw 
Patrol bliver kaldt til byen for at hjælpe indbyggerne og stoppe
borgmesterens planer.

6/11 2022
BIEN MAJA OG DET GYLDNE ÆG
Land: AU - Censur: Alle - Spilletid: 1 time og 28 min.
Bien Maja er tilbage i en ny film, hvor hun igen skal ud på store eventyr. 
Denne gang er hun på opdagelse udenfor sin bikube, da hun møder den 
grønne myre, Chomp, som skal fragte et gyldent æg tilbage til sin myretue. 
Men der er mange fjender som gerne vil have fat i ægget, så Maja og 
hendes venner beslutter sig for at hjælpe Chomp.

4/12 2022
DEN MAGISKE MÅNEREJSE
Land: DE - Censur: Alle - Spilletid: 1 time og 25 min.
Peters lillesøster, Anne, bliver kidnappet af den onde Månemand, mens 
hun er ved at hjælpe en venlig bille med at finde sin kone. Peter må nu 
finde en måde at rejse til månen for at få sin søster tilbage og stoppe 
Månemandens onde planer. På vejen får han hjælp af Ole Lukøje.


