
Den magiske månerejse
Der er fart over feltet og masser af sjov i “Den magiske månerejse”, 
hvor drengen Peter kommer på et hæsblæsende eventyr i det ydre 
rum! 

Det er en historie fyldt med humor, spænding og spektakulær magi, 
når Peter og hans sjove og magiske venner suser gennem universet 
for at redde Peters lillesøster Anne fra den onde Månemand.

“Den magiske månerejse” er baseret på et elsket børneeventyr og 
byder på sjov for hele familien samt et hjertevarmt budskab om at 
følge sine drømme!

Krummerne - Det er svært at være 11 år
- baseret på Thøger Birkelands populære bogserie om familien 
Krumborg.

I den nye film ser vi, hvordan skærmen er begyndt at fylde for meget 
i hverdagen hos familien Krumborg. Mor synes, at familien skal 
komme hinanden ved. Krumme foreslår derfor en skærmfri uge, så 
han slipper for at blive drillet henne i skolen for sin gamle skodmobil.

Men hvad skal man så lave? Sammen med vicevært Svendsen finder 
familien en gammel papkasse med blandt andet Kim-bøger, en tog-
bane, en politiuniform til børn og et detektivsæt.

Krumme sluger Kim-bøgerne råt og starter et detektivbureau med 
sin ven Tom. Da mestertyvene Tina og Jeff dukker op med den  
stjålne diamant fra Nationalmuseet, beslutter Krumme sig for at 
opklare det store diamanttyveri. Men det går ikke så let som i Kim-
bøgerne, for det er nemlig svært at være 11 år, når man også vil 
vinde Yrsas hjerte.

Clifford - Den store røde hund
“Clifford - Den store, røde hund” er baseret på børnebøgerne af 
Norman Bridwell og handler om hunden Clifford, der vokser til giga- 
størrelse, når den oplever kærlighed.

Den 12-årige Emily Elizabeth får en lille, rød hundehvalp som gave 
af en magisk dyreredder. Den næste dag vågner hun op til synet af 
en kæmpestor hund i sin lille New York lejlighed.

Hunden Clifford tiltrækker meget opmærksomhed - også online. 
Det gør ham til en stor attraktion, ikke mindst for folk som selv 
gerne vil have fat i den specielle hund.

Paw Patrol: Filmen
“Paw Patrol: Filmen” handler om de modige hunde kendt fra tv-se-
rien “Paw Patrol”. 

Ryder og Paw Patrol får travlt med at rydde op efter Humdinger, 
da han bliver borgmester i Adventure City, og de får hjælp af en ny 
allieret, den kvikke gravhund Liberty. Med nye spændende køretøjer 
og finurligt udstyr kæmper hvalpene for at redde Adventure Citys 
indbyggere.

Serien opstod første gang i 2013 og har siden gået sin sejrsgang 
verden over og indtaget børnefamiliernes tv-stuer. Historien følger 
hundene Marshall, Chase, Rubble, Rocky, Zuma og Skye samt deres 
leder, den tiårige dreng, Ryder.

Minions 2: Historien on Gru
“Minions 2: Historien om Gru” er fortsættelsen til det første eventyr 
om Grusomme Mig-skurken Grus små gule undersåtter.

I denne film befinder vi os i 70’erne, hvor Gru er barn i en forstad. 
Det er årtiet for bukser med svaj og disco, men Gru er mere optaget 
af superskurke og specielt De 6 Slyngler, som han er kæmpe fan af.

Gru har udtænkt en plan for at blive ond nok, så han kan blive 
medlem af De 6 Slyngler. 

Og heldigvis kan han få hjælp af sine loyale følgere, de gule, kaos- 
skabende minions.

Filmomtaler
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1 time 30 minutter
Fre. d. 4. nov. kl. 15.00
Lør. d. 5. nov. kl. 12.00
Lør. d. 5. nov. kl. 14.10
Søn. d. 6. nov. kl. 10.00
Søn. d. 6. nov. kl. 12.00
Søn. d. 6. nov. kl. 14.00
Søn. d. 6. nov. kl. 16.10

1 time 35 minutter
Fre. d. 13. jan. kl. 15.00
Lør. d. 14. jan. kl. 12.00
Lør. d. 14. jan. kl. 14.10
Søn. d. 15. jan. kl. 10.00
Søn. d. 15. jan. kl. 12.00
Søn. d. 15. jan. kl. 14.00
Søn. d. 15. jan. kl. 16.10

1 time 30 minutter
Fre. d. 3. feb. kl. 15.00
Lør. d. 4. feb. kl. 12.00
Lør. d. 4. feb. kl. 14.10
Søn. d. 5. feb. kl. 10.00
Søn. d. 5. feb. kl. 12.00
Søn. d. 5. feb. kl. 14.00
Søn. d. 5. feb. kl. 16.10

1 time 30 minutter
Fre. d. 9. dec. kl. 15.00
Lør. d. 10. dec. kl. 12.00
Lør. d. 10. dec. kl. 14.10
Søn. d. 11. dec. kl. 10.00
Søn. d. 11. dec. kl. 12.00
Søn. d. 11. dec. kl. 14.00
Søn. d. 11. dec. kl. 16.10

1 time 35 minutter
Fre. d. 3. marts kl. 15.00
Lør. d. 4. marts kl. 12.00
Lør. d. 4. marts kl. 14.10
Søn. d. 5. marts kl. 10.00
Søn. d. 5. marts kl. 12.00
Søn. d. 5. marts kl. 14.00
Søn. d. 5. marts kl. 16.10

VELKOMMEN VINTER
Så er det igen blevet sæson for hyggelige 

vinterdage med film i Kinorevuen.

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

Se 5 gode film!
Programmet for 2022-2023 består af 5 nøje udvalgte børne-
film, 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 forestil- 
linger. Forældre, der skal hente børn, er meget velkomne til at 
sidde i Kinorevuens hyggelige café.

Super rabat!
Det koster kun 225 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 løssalg til børnefilm-
klubbens 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 Børnefilmklub abb. starter mandag den 
10. oktober kl. 12.00. 
Til den første filmvisning skal du blot vise din kvit-
tering (det er okay at vise den på mobilen), så får du 
udleveret medlemskort til alle 5 film til årets sæson.
Medlemskort kan også afhentes i kinorevuen fra 
tirsdag den 25. oktober.
Pas godt på medlemskortet; du skal medbringe det 
til hver forestilling.

Kom i god tid!

FILMKLUB 2022-2023

KINOREVUEN ER FOR ALLE  
BØRN OG VOKSNE - DET ER DIN BIOGRAF!

Vi glæder os til at se dig!


