Lillegruppe, 0.-1. klasse
Lør. 9:30, 11:30 eller søn. 10:00
29/9 eller 30/9 2018
DEN UTROLIGE HISTORIE OM DEN KÆMPESTORE PÆRE
Censur: Alle — Spilletid: 78 min— Dansk tale
Elefanten Sebastian og katten Mitcho bor i havnebyen Solby, hvor alt er
godt, indtil den dag hvor byens borgmester, JB, forsvinder. Senere 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 for at finde øen og borgmesteren.

27/10 eller 28/10 2018
HODJA FRA PJORT

23/2 eller 24/2 2019
KIDNAPNING

5/1 eller 6/1 2019
LANDET AF GLAS

Censur: 7 år — Spilletid: 81 min— Dansk tale

Censur: 7 år — Spilletid: ? min— Dansk tale

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. Hans seneste plan går ud på, at familien skal kidnappe en rigmandssøn og forlange løsepenge. Desværre kommer de til at bortføre
det forkerte barn, og så går alt galt!

Jas bor alene på et nedlagt gartneri med sin far, der er lastbilchauffør og
ofte er væk. En dag finder Jas en pige og en gammel dame, der skjuler
sig i laden. De kalder sig Neia og Alva og har underligt tøj på og vildt hår.
De siger, at de bor inde i skoven og de ikke kan vende tilbage. Jas hjælper dem, men snart kommer et par agenter til gården og begynder at
stille en masse spørgsmål.
Helt ny og spændende dansk eventyr-film instrueret af Jeppe og Marie,
kendt fra Lille Nørd.

30/3 eller 31/3 2019
JUNGLEBANDEN
Censur: 7 år— Spilletid: 97 min— Dansk tale
Den forældreløse pingvin Monrad er blevet opfostret af huntigeren
Natacha i junglen. Trods det er Monrad faldet godt til mellem aber,
tudser og flagermus. Og da den diabolske koalabjørn Igor og hans bavianhåndlangere truer med at udradere hele junglen og alle dens beboere,
må Monrads junglebande gå i aktion.

Censur: Alle — Spilletid: 81 min— Dansk tale
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 med sin bedste ven, geden Raya. Her møder de Smaragd, en fræk
gadepige, der arbejder som tyv for Rotten. Rotten opdager tæppets
magi og tager det for at forære det til sultanen, men det vil Hodja ikke
finde sig i.

24/11 eller 25/11 2018
DEN LILLE JULEMAND
Censur: Alle — Spilletid: 80 min— Dansk tale
Når julemanden bliver gammel skal han på pension. Derfor tager julemanden ud for at lede efter en dreng, som har de rette færdigheder og
tro, og som kan overtage det store ansvar. Julemanden møde drengen
Nicholas, som dog ikke mener han er den rette. Skal det lykkedes julemanden at finde en afløser?

5/1 eller 6/1 2019
FAR TIL FIRE I SOLEN
Censur: Alle — Spilletid: 90 min— Dansk tale
Familien er på ferie sydpå, og ved ankomsten opfordres de til at kæmpe
mod en anden familie om titlen "Årets Solfamilie", men det nægter Far.
Han synes konkurrence er fjollet og proklamerer: "Vi er gode nok, som vi
er". Det varer dog kun til han ser, at faderen i den anden familie er dén
klassekammerat, som moppede ham igennem hele deres skoletid. Og så
bliver det en kamp om ære og oprejsning for Far.

26/1 eller 27/1 2019
PONYO PÅ KLIPPEN VED HAVET
Censur: 7 år — Spilletid: 100 min— Dansk tale
Drengen Sosuke bor med sin mor på en klint med havudsigt. En dag
samler han guldfisken Ponyo op i brændingen. Den storøjede, røde
hunfisk føler straks et venskab med sin nye menneskeven. Ved hjælp af
lidt hav-magi udvikler hun lemmer og stemmebånd, så de kan lege og
spise skinkemadder sammen på landjorden. En spændende og anderledes film.

Mellemgruppe, 2.-4. klasse
Lør. 9:30, 11:30, 13:30, søn. kl. 12:00
29/9 eller 30/9 2018
DEN LILLE VAMPYR
Censur: 7 år — Spilletid: 82 min— Dansk tale
Den 13-årige Rudolf er vampyr, og hans klan jagtes af to fæle vampyrjægere. Under flugten bliver Rudolf væk fra sin familie og møder den dødelige dreng Anton, der elsker alt, der har med uhygge at gøre. Rudolf og
Anton bliver venner og forener kræfterne for at redde Rudolfs familie .

27/10 eller 28/10 2018
ZARAFA
Censur: 7 år — Spilletid: 78 min— Dansk tale
Zarafa betyder 'giraf' på arabisk, og det er også navnet på den forældreløse girafunge, som i 1820'erne indfanges af den venlige beduin Hassan.
Han fragter Zarafa fra Afrika til Frankrigs hovedstad, Paris, hvor han vil
forære dyret til kong Karl den 10. På den begivenhedsrige rejse følges
Zarafa og Hassan af den 10-årige dreng Maki, der er på flugt fra en væmmelig, fransk slavehandler.

24/11 eller 25/11 2018
DET LEVENDE SLOT
Censur: 7 år — Spilletid: 119 min— Dansk tale
Den unge Sophie oplever et sandt mareridt. En forbandelse forvandler
nemlig hendes krop til en gammel kvindes. Hun må flygte fra sit job og ud
i bjergene, hvor hun finder ly på et mystisk slot, der bevæger sig. Her
møder hun dæmonen Calcifer, der lover at ophæve forbandelsen, hvis
hun kan hjælpe ham fri af sin kontrakt med slottets ejer - den unge og
flotte Hauru.

26/1 eller 27/1 2019
ZIP OG ZAP OG GLASKUGLEBANDEN
Censur: 7 år — Spilletid: 97 min— Dansk tale
Tvillingebrødrene Zip & Zap sendes på en skrap kostskole, som styres af
den onde rektor Rossing. Leg og sjov er forbudt, og børnene straffes
hårdt, hvis de overtræder reglerne. Tvillingerne og deres kammerater
danner "Glaskuglebanden" og de kommer på sporet af en mystisk hemmelighed på den gamle kostskole.

23/2 eller 24/2 2019
BALLERINA
Censur: 7 år — Spilletid: 89 min— Dansk tale
Den forældreløse pige Félicie drømmer om at blive balletdanser. Sammen med vennen Victor stikker hun af fra børnehjemmet i provinsen og
tager til Paris for at blive optaget på balletskolen, her stjæler Félicie sin
største rivals identitet. Hun kommer ind, men må sande, at det kræver
meget mere end bare vilje og talent at gøre karriere som ballerina.

30/3 eller 31/3 2019
DE 5 PÅ NYE EVENTYR
Censur: 7 år — Spilletid: 96 min— Dansk tale
De 5 feriehygger på en tropisk ø, da de opdager et mystisk halssmykke i
et gammelt skibsvrag. Den lokale fiskerpige Joe er overbevist om, at
smykket kan vise vej til en gammel forsvunden piratskat. De 5 går på
jagt, men de er ikke de eneste, der er interesserede i skatten og med
skumle typer lige i hælene begiver vennerne sig ud på den vildeste
skattejagt.

Storegruppe, 5.-9. klasse
Lørdage 13:30
29/9 2018
YOUR NAME
Censur: 7 år — Spilletid: 106 min—Dansk tekst
Teenagepigen Mitsuha keder sig i den lille bjergby Itomori og ville ønske,
at hun var en dreng i Tokyo. En dag vågner hun og har byttet krop med
drengen Taki, som bor i Tokyo. I starten tror de begge, at de drømmer,
men kropsbytningen gentager sig med jævne mellemrum, og som Mitsuha og Taki med tiden lærer hinandens liv at kende, former der sig et
aparte og tæt venskab mellem dem.

27/10 2018
JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE
Censur: 11 år — Spilletid: 119 min—Dansk tekst
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
junglen indeholder både forbandelser og farlige dyr.

Stenløse Børne– og Ungdomsfilmklub

Stenløse

er en frivillig forening, som har vist børnefilm
siden 1977 og medlem af DaBUF.

Børne– og Ungdomsfilmklub

Generalforsamling afholdes i august, se
www.stenlosebornefilmklub.dk

24/11 2018
A BAD MOMS CHRISTMAS
Censur: 7 år — Spilletid: 105 min—Dansk tekst
Veninderne Amy, Kiki og Carla lider alle under at være stressede og
overambitiøse småbørnsmødre. I år bliver de enige om at tage afslappet
på juleræset for en gangs skyld. Men da deres egne mødre pludselig
melder deres ankomst en uge før juleaften, går højtidens forberedelser
alligevel op i en spids. Sjov og underholdende jule-panik-film.

5/1 2019
BILLY ELLIOT
Censur: 7 år — Spilletid: 111 min—Dansk tekst
Billy tvinges til at gå til boksning af sin far, selvom han er en elendig
slagsbror. En dag, da den arme 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 "umandige"
interesse, bliver han rasende, og Billy bliver fjernet fra øvelokalet. Men
lærerinden, der har set Billys talent, giver ikke op.

26/1 2019
BLACK PANTHER

byder velkommen til
42. sæson, 2018/2019,
i Baltoppen BIO

Medlemskab tegnes for en sæson
Hvor: www.stenlosebornefilmklub.dk
Tilmelding: Fra d. 2. september via
internettet
Kontingent: 120 kr. for 7 forestillinger
Betaling: Via internet, samtidig med
tilmelding
Medlemskort: Udsendes automatisk til den
indtastede e-mail, når online-betaling er gennemført.

Tilmelding på
www.stenlosebornefilmklub.dk

Medlemskort er personligt og medbringes til
alle forestillinger.

Censur: 11 år — Spilletid: 134 min—Dansk tekst
Kongen af Wakanda er dræbt i et terrorangreb, så hans søn og tronarving, T'Challa, må vende hjem til den isolerede, men teknologisk avancerede afrikanske nation. T'Challa overvinder andre udfordrere i tvekamp,
og ved indsættelsen får han overdraget Den Sorte Panters særlige superkræfter. Men ud af det blå dukker Erik, kongens uægte søn, op og kræver retten til tronen.

Adresse:

23/2 2019

Baltorpvej 20, Ballerup

Baltoppen BIO 1-2

WONDER
Censur: 7 år — Spilletid: 113 min—Dansk tekst
Drengen Auggie er født med en ansigtsdeform, som har holdt ham uden
for folkeskolen i de første ti år af hans liv. Nu, hvor han skal starte i 5.
klasse, er det imidlertid slut med hjemmeundervisningen. Det bliver en
stor udfordring for Auggie at passe ind blandt de andre børn, når han ser
så anderledes ud. Men måske er det i virkeligheden ikke så tosset at
skille sig ud fra mængden?

30/3 2019

For yderligere oplysninger kontakt:
e-mail: bio@stenlosebornefilmklub.dk
E-mail: mail@baltoppenbio1-2.dk
Telefon: 4464 3232

LOGAN LUCKY
Censur: 11 år — Spilletid: 119 min—Dansk tekst
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 populære og travle NASCAR-løb. Derfor må de bryde sprængstofeksperten
Joe Bang ud af fængslet for at kunne gennemføre kuppet.

Danske Børne– og Ungdomsfilmklubber

Sæson 2016/2017

