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Holdoversigt

Praktiske oplysninger  Medlemskab 
sælges kun 
på nettet!

Hold 1:
Du skal vælge én af pakkerne. Der kan ikke vælges datoer på 
tværs af pakkerne. Alle film vises i CinemaxX.

Hold 3:
Du skal vælge én af pakkerne. Der kan ikke vælges datoer på 
tværs af pakkerne. Alle film vises i Nordisk Film Biografer Odense.

Hold 4:  
Alle film vises i Nordisk Film Biografer Odense.

Hold 2:
Du skal vælge én af pakkerne. Der kan ikke vælges datoer på 
tværs af pakkerne. Alle film vises i Nordisk Film Biografer Odense.

Pakke 1: Lørdage 11/9 6/11 4/12 29/1 12/3

Pakke 2: Søndage 12/9 7/11 5/12 30/1 13/3

Pakke 3: Lørdage 18/9 13/11 11/12 5/2 19/3

Pakke 4: Søndage 19/9 14/11 12/12 6/2 20/3

Pakke 1: Lørdage 11/9 6/11 4/12 29/1 12/3

Pakke 2: Søndage 12/9 7/11 5/12 30/1 13/3

Pakke 3: Lørdage 18/9 13/11 11/12 5/2 19/3

Pakke 4: Søndage 19/9 14/11 12/12 6/2 20/3

Pakke 1: Tirsdage. 14/9 9/11 7/12 1/2 1/3

Pakke 2: Onsdage. 15/9 10/11 8/12 2/2 2/3

Onsdage:  22/9 3/11 1/12 26/1 9/3

Odense filmklub for børn og unge er en uafhængig nonprofit-
forening, som ønsker at være med til at sikre, at børn og unge 
i Odense og omegn får tilbud om at komme i biografen og se 
nogle vedkommende film i fællesskab med jævnaldrende 
børn og unge. Medlemskab koster 150 kr. og giver ad-

gang til fem film, på det hold, der er valgt i sæsonen 
2021/2022. 

Særarrangementer udover medlemskabet skal tilkøbes. 
Aldersanvisningerne er vej ledende. Medlemskab købes 
via Odense Filmklubs hjemmeside: odensefilmklub.dk fra 
1. september. Medlemskortene til de enkelte hold sendes 
ved bestillingen med mail – husk at tjekke jeres spam- 
filter, hvis billetten ikke når frem til mailbakken.

Bemærk: at medlemskabet/billetten ikke gensendes auto

matisk til hver enkelt forestilling. Det er samme billet I skal 
bruge til alle fem forestillinger!

“Like” os på Facebook og vind biobilletter!

odensefilmklub.dk
Facebook.com/odensefilmklub
@odensefilmklub
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Film til jer unge, som gerne vil udfordres.  Nogle af filmene 
sætter gang i fantasien, andre går lige i hjertet, alle garan-

terer de en stor film oplevelse!

Hold 4 Fra 14 år
Vælg hold på bagsiden

Cruella

Onsdag den 22/9 kl. 16.00

I denne nye Disney liveaction-film møder vi alle dal-
matinerhundes værste mareridt: Cruella De Ville. I fil-
men følger vi den unge Cruella (Estella), før hun falder 
ind på den kriminelle løbebane, og vi får fortalt, hvor-
dan denne skurk blev så ond og hundehadsk.

Weathering with You

Onsdag den 3/11 kl. 16.00

Teenageren Hodaka løber hjemmefra og ender i et regn-

fuldt Tokyo. Han møder pigen Hina, som viser sig i stand 
til at kontrollere vejret. De to laver en god forretning på 
at skaffe godt vejr til deres kunder. Men der følger en 
pris med for Hina, når hun ændrer på vejret. Samtidig er 
politiet på udkig efter Hodaka.

Milla

Onsdag den 26/1 kl. 16.00

Milla, en 16-årig pige med en uhelbredelig kræftsygdom 
og en blå paryk, forelsker sig i Moses, en 23-årig pusher 
med et stofmisbrug. Denne forelskelse bliver starten på 
et nyt liv for Milla, hvor hun lærer, hvordan hun kan nå at 
leve et helt liv på meget kort tid. Det er en tid, hvor ikke 
kun Millas liv ændres, men også en tid, hvor alle omkring 
hende lærer af hendes nye livsglæde. 

Black Widow

Onsdag den 9/3 kl. 16.00

I den actionfyldte spionthriller “Black Widow” må  Natasha 
Romanoff (bedre kendt som Black Widow fra Marvel-uni-
verset) gøre op med den beskidte del af sit virke, da 
en farlig sammensværgelse trænger sig på. En fjende 
vil tage alle midler i brug for at gøre det af med hende, 
og det tvinger Natasha til at forholde sig til sin fortid, 
længe før hun blev en Avenger.

Palm Springs

Onsdag den 1/12 kl. 16.00

Nyles er blevet inviteret til et bryllup, som han sent vil 
glemme. Der er fest og ballade lige til sidst på aftenen, 
hvor der sker et twist, der tvinger ham og brudepigen 
Sarah til at vågne op til den samme dag - hver dag.

Hjælp os!  

Vi er en frivillig non-profit-foren-
ing. Og kan ikke klare os uden jeres 
hjælp! Vi mangler forældrefrivillige 
på Hold 2! Er det noget for dig? 

For mere information om frivilligt 
arbejde se odensefilmklub.dk.

5 f
 ilm for 150 kr.

Vi følger alle Covid-19 restriktioner, som de filmafviklende biografer  Nordisk 
Film Biografer og Cinemaxx er pålagt. Vi henviser til odensefilmklub.dk for 
yderligere information om betingelser for køb af medlemskab, kompensation 
og beredskab ved en eventuel genopblusning af COVID-19-situationen.



Filmene til Hold 1 er hyggelige børnefilm, hvor alle taler dansk. 
De er  sjove og ikke alt for uhyggelige. Alligevel kan det være 
en god idé at tage en god ven med - eller far eller mor. 

Hold 2 er for de lidt større børn. Filmene er til jer, der kan lide 
en spændende eller sjov historie. De er alle med dansk tale. 

Her er eventyr, kærlighed og spænding for  større børn. Få 
en god op levelse på det store lærred sammen med vennerne. 
Filmene er på dansk eller med danske undertekster.

Hold 1 Hold 2 Hold 3For de 5-8 årige For de 8-12 årige Fra 11 år
Vælg hold på bagsiden Vælg hold på bagsiden Vælg hold på bagsiden

Far til fire og vikingerne
Kl. 9.30 & kl. 10.00 (Se datoer for visninger i 
holdoversigten på bagsiden)

Der er krise i familien. Derfor inviterer Onkel Anders hele 
familien på terapiferie i en vikingelandsby. Det kommer na-

turligvis ikke til at gå stille af sig, når Lille Per, elefanten 
Bodil og alle de andre skønne karakterer slippes løs i skøre 
vikinge-øvelser.

Croods  en ny tid

Kl. 9.30 & kl. 10.00 (Se datoer for visninger i 
holdoversigten på bagsiden)

Familien Crood søger efter et nyt hjem, og de tror, at de 
har fundet det, da de møder en meget anderledes familie, 
Familien Bedrested, i et tilsyneladende sandt paradis. Men 
alt er ikke, hvad det giver sig ud for at være, og en fælles 
fjende truer dem. Familierne må derfor se bort fra deres 
forskelligheder og arbejde sammen for at besejre fjenden.

Raya og den sidste drage

Tirsdag den 14/9 kl. 16.00 og Onsdag den 15/9  
kl. 16.00

For 5OO år siden, i landet Kumandra, ofrede alle verdens 
drager sig for at redde menneskeheden fra en frygtelig 
trussel. Nu er den trussel tilbage, og det er op til den en-

lige kriger, Raya, at redde menneskeheden. Hun får sel-
skab af den sidste nulevende og rapkæftede drage Sisu. 
Med samarbejde, mod og et usædvanligt skarpt sværd 
skal de sammen redde hele Kumandra.

Yakari på store eventyr

Kl. 9.30 & kl. 10.00 (Se datoer for visninger i 
holdoversigten på bagsiden)

Tornadosæsonen nærmer sig, og Sioux-indianerne har 
brug for alle heste til at slippe væk, da den hurtigste hest 
af dem alle, Lille Torden, flygter. Den lille dreng, Yakari, må 
nu drage ud i verden for at få Lille Torden tilbage. Under-
vejs får han evnen til at tale dyrenes sprog, og han og 
Lille Torden danner et ubrydeligt venskab.

Trolls på verdensturné

Kl. 9.30 & kl. 10.00 (Se datoer for visninger i 
holdoversigten på bagsiden)

Puppy, Kvist og alle de andre skønne og farverige trolde 
lever i fred og harmoni. Men idyllen trues, og vi lover ikke 
for meget, hvis vi siger, at der er både heavy rock, techno 
og country-sange for alle pengene i dette gennem-musik-
alske og sjove troldeeventyr! 

Da Hitler stjal den lyserøde kanin
Tirsdag den 9/11 kl. 16.00 og Onsdag den 10/11  
kl. 16.00

Anna lever i sin egen trygge verden med sine venner og 
tøjdyr, indtil hun en dag pludselig bliver revet ud af de 
vante rammer og ender sammen med sin jødiske familie 
på flugt fra nazismen. En positiv og livsbekræftende for-
tælling om 2. verdenskrig, fortalt i børnehøjde.

Knudsen & Ludvigsen

Kl. 9.30 & kl. 10.00 (Se datoer for visninger i 
holdoversigten på bagsiden)

Knudsen og Ludvigsen lever i harmoni og gode marme-

lademadder i deres uforstyrrede hule. Men en dag ender 
idyllen brat, og de to venner sendes ud på en ekspedition 
for at finde den forsvundne legende Kaptajn Knudsen. En 
humoristisk film fyldt med gode ørehængersange.

Julemandens datter 2

Kl. 9.30 & kl. 10.00 (Se datoer for visninger i 
holdoversigten på bagsiden)

Kongen af Juleland kommer på besøg på Julemandsskolen, 
hvor han skal have iskrystallen overrakt. Men iskrystallen 
er væk, og Lucias ven, Oscar, får skylden for tyveriet. Nu 
skal de to venner, sammen med julemanden og hans kone, 
finde frem til de rigtige tyve og skaffe krystallen tilbage 
til Juleland. En hyggelig julefilm for hele familien.

Malous Jul

Tirsdag den 7/12 kl. 16.00 og Onsdag den 8/12 
kl. 16.00

Med blåt hår, piercinger og et ønske om at komme tilbage 
til storbyen så hurtigt som muligt, ankommer Malou til 
Lunø, et lille hyggeligt sted, hvor julen er i højsædet. 
Malou hader stedet og julen! Så da den sure og vrantne 
nisse tilbyder at hjælpe hende med at slippe væk, takker 
Malou ja. Og hun begynder at gøre sig så umulig som 
muligt. En usædvanlig og sjov julefilm.

Paw Patrol

Kl. 9.30 & kl. 10.00 (Se datoer for visninger i 
holdoversigten på bagsiden)

Serien om de otte heltehunde er nu blevet til en film, hvor 
hundene er oppe imod deres ærkerival Borgmester Hum-

dinger, der vil overtage Adventure Bay for at ødelægge 
byen og alle dens indbyggere. Ryder og hans Paw Patrols 
har dog andre planer, og vil gøre alt for stoppe Borg-
mester Humdinger, men vil det lykkes dem? 

Peter Kanin hopper hjemmefra

Kl. 9.30 & kl. 10.00 (Se datoer for vis-
ninger i holdoversigten på bagsiden)

Bea, Thomas og de andre kaniner har skabt en 
lille familie i haven, men Peter Kanin har svært 
ved at ændre sin frække natur og passe ind. 

Han prøver livet uden for haven og kommer 
på en vild opdagelsesrejse. Men da hans 
familie sætter alt på spil for at finde ham, 
finder han ud af, hvor han egentlig hører til. 

Calamity Jane

Kl. 9.30 & kl. 10.00 (Se datoer for visninger i 
holdoversigten på bagsiden)

Det vilde vesten er kendt for revolvermænd og helte-
modige cowboys. Men én af dem, som også prægede landet 
og tiden, var Calamity Jane. Her møder vi hende som helt 
ung i en animationsfilm, hvor landskabet afspejler hendes 
indre kamp. Jane bliver i en meget ung alder tvunget af 
omstændighederne til at tage et stort ansvar. Dette leder 
hende ud på hæsblæsende eventyr.

Buster Oregon Mortensen

Kl. 9.30 & kl. 10.00 (Se datoer for visninger i 
holdoversigten på bagsiden)

11-årige Buster elsker at trylle - og denne sommer får han 
chancen for at vise, hvad han kan til byens talentshow. 
Samtidig er Buster forelsket i Joanna, og det er ikke nemt, 
når man er i konkurrence med den smarte Simon-Olaf.
Filmen er en genindspilning af Bjarne Reuters populære 
børnebog - en herlig familiefilm om trylleri og kærlighed.

Rocks

Tirsdag den 1/2 kl. 16.00 og Onsdag den 2/2  
kl. 16.00

Velkommen til et fattigt og barskt London, hvor Rocks’ 
mor forlader familien for at “klare hovedet”. Nu er det 
op til Rocks at få både sin egen og sin lillebrors tilvæ-

relse til at hænge sammen. Rocks er fuld af gå-på-mod, 
og hun har gode støttende venner. Men stærke kræfter 
stoler ikke på hendes evne til at passe sig selv og lille-

bror. Stærk og humoristisk film.

Ternet Ninja 2

Tirsdag den 1/3 kl. 16.00 og Onsdag den 2/3  
kl. 16.00

Hvis man troede, at man havde set 
det sidste til den ternede Ninja, så 
tog man grueligt fejl! Da det lykkes 
skurken, den skruppelløse rigmand 
Philip Eberfrø, at undslippe fæng-

selsstraf vågner ninjaen til live igen. 
For nu skal der tages hævn!


