EFTERÅRSPROGRAMMET I BØRNEBIO 2020 – BORUP KINO
Vises den 4. og 5. november - Spilletid: 1 time 22 minutter

LUNA og den magiske krystal

Det lille pindsvin Luna er fuld af energi og har en meget levende
fantasi. Hun elsker at fortælle sindsoprivende eventyr til alle, der
vil lytte (og til alle, der ikke vil). Fælles for hendes fortællinger
er, at hun altid selv optræder som den frygtløse heltinde, der
redder verden. Så da Bjørnekongen stjæler den magiske
krystal, der sørger for vand til skoven og skovens dyr, får Luna
endelig en mulighed for at bevise sit store heltemod.
Det frygtløse pindsvin melder sig frivilligt til at skaffe krystallen
tilbage, men de andre dyr griner hånligt af hende - et pindsvin
kan da ikke udføre så farlig en mission. Men Luna insisterer, og
på den fantastiske og farefulde mission tager hun egernet Tjum
med - hendes bedste og eneste ven.

Vises den 18. og 19. november - Spilletid: 1 time og 40 minutter

Lassie kommer hjem
Collien Lassie og den 12-årige Frederik er uadskillelige, men da
Frederiks far mister sit job, flytter familien til en mindre lejlighed,
hvor det ikke er tilladt at have hund.
Frederik er knust! De er nødt til at aflevere Lassie til Greve von
Springer, som lover at passe godt på Lassie. Men en af grevens
ansatte er ond mod Lassie, og hunden flygter for at lede efter
sin ægte ejer.
Drengen kan heller ikke længere undvære Lassie, så da han
hører, at Lassie er stukket af, sætter han sig for – sammen med
grevens barnebarn, Pernille - at finde sin bedste ven.

Vises den 2. og 3. december - Spilletid: 1 time og 25 minutter

Far til fire og 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. Med sig har de
selvfølgelig også elefanten Bodil, hele familiens gamle
krammedyr, som pludselig kommer til at spille en hovedrolle, da
hun bliver inddraget i en af de ivrige terapeuters selvopfundne
vikinge-øvelser. Og hjælper terapien ikke på sammenholdet, så
sker der til gengæld noget, når det er Bodils liv der er på spil!

.

Ved tilmelding oplyses:
BARNETS NAVN__________________________________________________________SKOLE_________________________KLASSE__________FORÆLDRES MOBILNR.__________________________________________________
E-MAIL__________________________________________________________________
BILLETTER UDEN SLIK________
BILLETTER MED SLIK_________

Da biografsalen i Kino er ved at blive ombygget, når vi kun at vise tre forestillinger i efteråret. Til gengæld bliver det i en flot sal med nye sæder.
Billetterne til børnebio sælges fredag den 23. oktober 2020 kl. 16.00 til 18.30 i Borup Kino. På grund af Corona er der begrænsning på antallet af billetter, der er til salg.
Pris for de 3 film er 150 kr. Vi modtager Mobil Pay, dankort og kontanter.
Det er muligt at købe billetter inklusiv slik til 210 kr. Så kan dit barn selv vælge mellem slik, chips/popcorn, juice og vand, til en samlet værdi af 20 kr. pr. gang.
Der er også mulighed for at købe enkeltbilletter på dagen til 75. kr. stykket, hvis der er ledige pladser.

Filmene vises onsdage og torsdage i ulige uger. Om onsdagen vises filmene for børnene fra Borup Skole, mens de om torsdagen vises for Borup Privat Skole og øvrige. Begge
dage vises filmene fra kl. 15.30.

Ved spørgsmål kan Maria kontaktes på tlf. 2999 9399 eller mail maria.helene.dk@gmail.com
Følg os på Facebook og www.borupkino.dk
Hjælp os med at vise hensyn til de, der bor på Lindevej ved afhentning af jeres børn efter børnebio.

