Filmomtaler

Kagekampen

Familiefilmen ‘Kagekampen’ handler om de legendariske gnomer,
der hemmelighedsfuldt hjalp håndarbejdere om natten, indtil de blev
udstødt for 200 år siden. Alflingerne har levet i skjul under bakken i
mange år, men Elfie beslutter sig for at finde ud af, hvad livet på overfladen kan tilbyde. Sammen med sine venner, Kipp og Buller, kravler
de op til jordens overflade, hvor der venter dem et eventyr, de aldrig
havde turdet drømme om.
Elfie bliver venner med Theo, der har problemer med sin bagerbutik.
Den er i fare for at blive opkøbt af hans brors kage-imperium. Theos
situation minder Elfie om alfernes sande formål i livet: At hjælpe andre. De tre venner sætter sig derfor for at få gang i butikken igen og
hjælpe Theo fra konkurs. Problemet er bare, at ingen af dem tidligere
har bagt én eneste kage.

2021-2022

Far til Fire & Vikingerne
Bodil har fødselsdag. Men alt er alligevel ikke godt i den ellers sammentømrede famillien. Søs er træt af at være reservemor for sine
søskende, og skulle stå for alt, der hedder husholdning. Søskende
Mia og Ole kan ikke længere holde ud at dele værelse. Far har ikke
overskud til at håndtere Onkel Anders’ opførsel. Det efterlader Lille
Per i midten af det hele.
For at bryde med familiens disharmoni, tilmelder Onkel Anders derfor familien til et ophold på et familieterapisted. I en vikingelandsby. I
selskab med børnenes feriegæst Olivia, tager familien afsted for at få
styr på tingene.

Spirit - En fri sjæl
Pigen Lucky er opdraget til at være en pæn ung dame, men på turen
vestpå til sin far i Miradero ser hun noget, der taler til hendes utæmmelige ånd: en flok vilde heste anført af den smukkeste hingst. Et
kort øjeblik synes der at opstå et bånd mellem den 12-årige pige og
hesten.
Det skyldes måske, at Lucky slægter sin afdøde mor på. Hun var en
berømt rytterske i et cirkus, men fordi hun omkom ved en ulykke,
sendte hendes far, Jim, hende væk. Og nu forbyder han hende på
det strengeste at have noget med heste at gøre. Men det er svært,
for hendes bedste venner bliver den vilde rytterske Abigail og staldejerens datter Pru. Og da den brutale Hendricks og hans kumpaner
indfanger hingsten, bliver Spirit og Lucky hurtigt knyttet sammen.

Oklingerne
Slim og slam og sure tæer – Oklingerne er her! I familiefilmen
‘Oklingerne’ ser vi, hvordan den lille landsby Hørmestrup har et
stinkende problem: Den lokale losseplads. Byens borgere, der på
grund af stanken må se langt efter turister, er bekymrede for områdets eksistens. Derfor har den 11-årige Max, der er søn af byens
borgmester og dennes ambitiøse kone, en talentfuld lobbyist, indledt
et tophemmeligt samarbejde med den skøre professor Skumversen
og dennes niece Lotte om at udvikle en maskine, som kan løse det
stinkende problem.
En dag møder Max nogle små grønne væsener på lossepladsen:
Oklingerne. Hele familien af Oklinger har bosat sig midt i den største
bunke skrald sammen med deres drage Flammerumpe, og det går
snart op for Max og Lotte, hvad Oklingerne kan betyde for Hørmestrup. For Oklingerne spiser affald! Og da Oklingerne endeligt har fundet et rigtigt hjem i Hørmestrup, ser alt ud til at gå op i en højere enhed.

Familien Adams 2
Animationsfilmen ‘Familien Addams 2’ er en fortsættelse til Familien
Addams fra 2019, der fortæller historien om den makabre familie med
hang til det uhyggelig og ulækre.
I den nye film beslutter farmand Gomez Addams, at familien har brug
for at blive rystet sammen, hvorfor de nu drager de på campingtur.
På deres vej gennem USA spreder de gak, løjer og katastrofer, mens
de også møder gamle kendinge og besøger kendte steder.
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VELKOMMEN VINTER
Så er det igen blevet sæson for hyggelige
vinterdage med film i Kinorevuen.

Se 5 gode film!
Programmet for 2021-2022 består af 5 nøje udvalgte børnefilm, der alle er med dansk tale.

Kom med!
Filmene passer til alle børn i alderen 6-10 år, men alle andre,
som holder af at se gode børnefilm, må selvfølgelig gerne være
med, uanset alder.

Her er rart!
Kinorevuens frivillige personale tager godt imod alle børn og
sørger for at alt før, under og efter filmen foregår i god orden.
Personalet er tilstede i caféen under afviklingen af alle forestillinger. Forældre, der skal hente børn, er meget velkomne til at
sidde i Kinorevuens hyggelige café.

facebook.com/fartilfire

1 time 30 minutter
Fre. d. 12. nov. kl. 15.00
Lør. d. 13. nov. kl. 12.00
Lør. d. 13. nov. kl. 14.10
Søn. d. 14. nov. kl. 10.00
Søn. d. 14. nov. kl. 12.00
Søn. d. 14. nov. kl. 14.00
Søn. d. 14. nov. kl. 16.10

1 time 35 minutter
Fre. d. 10. dec. kl. 15.00
Lør. d. 11. dec. kl. 12.00
Lør. d. 11. dec. kl. 14.10
Søn. d. 12. dec. kl. 10.00
Søn. d. 12. dec. kl. 12.00
Søn. d. 12. dec. kl. 14.00
Søn. d. 12. dec. kl. 16.10

Januar

Februar
VI TAL

DANSER
K!

Super rabat!
Det koster kun 210 kr. for alle 5 biografbilletter.

Vælg din børnebio-dag!
Fredag kl. 15.00
Lørdag kl. 12.00 og 14.10
Søndag kl. 10.00, 12.00, 14.00 og 16.10
Du skal vælge ét af tidspunkterne, som gælder alle
5 gange.

Rart at vide, hvis du tager en ven med!
Det er ikke muligt at reservere billetter i løsslag til børnefilmklubbens forestillinger.
Er der ledige pladser til en forestilling (størst chance lørdag)
sælges disse i løssalg kort tid inden forestillingen begynder.

Tilmelding
Tilmelding sker på kinorevuen.dk under Børnefilmklub.
Herfra finder du videre til valg af dag og betaling med Dankort.
Bemærk: Det er ikke muligt at reservere eller købe billetter over
telefonen.
Salget af medlemskaber til den nye Børnefilmklub-sæson starter
tirsdag d. 12. oktober.

1 time 35 minutter
Fre. d. 14. jan. kl. 15.00
Lør. d. 15. jan. kl. 12.00
Lør. d. 15. jan. kl. 14.10
Søn. d. 16. jan. kl. 10.00
Søn. d. 16. jan. kl. 12.00
Søn. d. 16. jan. kl. 14.00
Søn. d. 16. jan. kl. 16.10

1 time 35 minutter
Fre. d. 11. feb. kl. 15.00
Lør. d. 12. feb. kl. 12.00
Lør. d. 12. feb. kl. 14.10
Søn. d. 13. feb. kl. 10.00
Søn. d. 13. feb. kl. 12.00
Søn. d. 13. feb. kl. 14.00
Søn. d. 13. feb. kl. 16.10

Marts
UHYG GELIGT
AT SE DIG IGEN

Til den første filmvisning skal du blot vise din kvittering (det er okay at vise den på mobilen), så får du
udleveret medlemskort til alle 5 film til årets sæson.
Pas godt på medlemskortet; du skal medbringe det
til hver forestilling.

Kom i god tid!
KINOREVUEN ER FOR ALLE
BØRN OG VOKSNE - DET ER DIN BIOGRAF!

Vi glæder os til at se dig!

1 time 40 minutter
Fre. d. 11. marts kl. 15.00
Lør. d. 12. marts kl. 12.00
Lør. d. 12. marts kl. 14.10
Søn. d. 13. marts kl. 10.00
Søn. d. 13. marts kl. 12.00
Søn. d. 13. marts kl. 14.00
Søn. d. 13. marts kl. 16.10

Filmklub for børn og deres forældre. 0.-5. klasse - 210 kr.

De vildeste, sjoveste og flotteste eventyr venter
alle børn i Kinorevuens Børnefilmklub.

