
Holdoversigt

Praktiske oplysninger
Odense filmklub for børn og unge er en uafhængig frivilligdrevet forening, som 
ønsker at være med til at sikre, at børn og unge i Odense og omegn får til-
bud om at komme i biografen og se nogle vedkommende film i fællesskab med 
jævnaldrende. Medlemskab koster 150 kr. og giver adgang til fem film, på det 
hold, der er valgt i sæsonen 2022/2023. 
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 automatisk til hver enkelt fores-
tilling. Det er samme billet I skal bruge til alle forestillinger!

Design og layout
ODENSE BIBLIOTEK OG BORGERSERVICE 2022

Hold 4 Fra 14 år
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 1:
Du skal vælge én af pakkerne. Der kan ikke vælges datoer på 
tværs af pakkerne. Alle film vises i Vue Rosengård (tidl. 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 24/9 5/11 3/12 28/1 4/3
Pakke 2: Søndage 25/9 6/11 4/12 29/1 5/3
Pakke 3: Lørdage 1/10 12/11 10/12 4/2 11/3
Pakke 4: Søndage 2/10 13/11 11/12 5/2 12/3

Pakke 1: Lørdage 24/9 5/11 3/12 28/1 4/3
Pakke 2: Søndage 25/9 6/11 4/12 29/1 5/3
Pakke 3: Lørdage 1/10 12/11 10/12 4/2 11/3
Pakke 4: Søndage 2/10 13/11 11/12 5/2 12/3

Pakke 1: Tirsdage. 20/9 1/11 29/11 24/1 7/3
Pakke 2: Onsdage. 21/9 2/11 30/11 25/1 8/3

Onsdage:  28/9 9/11 7/12 1/2 15/3

 Medlemskaber sælges kun på  odensefilmklub.dk

På Hold 2 har vi behov for frivillige! Er du forældre til et barn, der 
skal se filmene på holdet, så hører vi gerne fra dig. Det kræver ikke 
andre forhåndskundskaber end, at du hjælper med til at børnene får 
en god filmoplevelse.
Vi kvitterer med et medlemskab og muligheden for at være en del 
af fællesskabet omkring filmklubben. Interesseret? 
Skriv til kimbruun65@gmail.com og skriv ‘Frivillig’ i emnefeltet.

VIGTIGT! - Frivillig i filmklubben?  

For mere information om frivillig i filmklubben: se odensefilmklub.dk
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Free Guy
Onsdag den 28/9 kl. 16.00
Fyren Guy bor i den voldelige by Free City, hvor bank-
røveri og mord er hverdag. Alt vendes på hovedet, da 
Guy indser, at han blot er en ‘non-player character’ 
i et videospil. Men da Guy pludselig lærer at føle og 
tænke selv, og spillets korrupte udvikler vil opdatere 
spillet og slette ham, må han træde i karakter.

Comedy Queen
Onsdag den 9/11 kl. 16.00
12-årige Sasha har et stort ønske. Hun vil nemlig gerne 
være Comedy Queen, så hun kan få sin far til at grine 
igen. Men hvordan bliver man overhovedet en Comedy 
Queen, og har Sasha, hvad det kræver?
‘Comedy Queen’ er en humoristisk, svensk ungdomsfilm 
om at miste og finde sin passion.

The King’s Man
Onsdag den 1/2 kl. 16.00
I denne forhistorie til ‘Kingsman: Secret Service’ følger 
vi tilblivelsen af den hemmelige organisation ‘Kingsmen’. 
Da en gruppe forbrydere laver skumle planer om en ver-
densomspændende krig med millioner af ofre, må agent-
erne, med rigmanden Orlando Oxford i spidsen, gå ind i 
sagen for at stoppe dem.

Intet
Onsdag den 15/3 kl. 16.00
Hvad har betydning? Intet ifølge Pierre Anthon. Hans 
klassekammerater sætter sig for at bevise, at noget er 
betydningsfuldt i verden. Men det er ikke nemt, og snart 
bevæger de sig ud på et skråplan, hvor de forlanger 
stadig mere bizarre ofre af hinanden.
En foruroligende filmatisering af Janne Tellers roman.

Coda
Onsdag den 7/12 kl. 16.00
En kærlig, sjov og hjertevarm film om Ruby, der er vokset 
op i en familie, hvor alle er døve. På nær hende. Ruby 
viser sig at have en meget smuk sangstemme, der kan 
skaffe hende ind på det eftertragtede Berklee College 
of Music. Hun bliver stillet i et dilemma, for skal hun 
forfølge sin kærlighed til musik eller blive og hjælpe sin 
elskede familie.

“Like” os på Facebook og vind biobilletter!

odensefilmklub.dk

Facebook.com/odensefilmklub
@odensefilmklub



Hold 1
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. 

Clifford den store røde hund
Kl. 9.30 & kl. 10.00 (se datoer på bagsiden)
Emily møder en magisk dyreredder, som forærer hende en  
lille, rød hundehvalp. Men allerede da hun vågner, har hund- 
en Clifford vokset sig kæmpestor! Det viser sig nemlig, at 
det er Emilys kærlighed, som får hunden til at vokse.
Mens moren er på forretningsrejse, tager Emily og hendes 
skøre onkel ud på eventyr, og får hurtigt hele byens op-
mærksomhed.

Den magiske månerejse
Kl. 9.30 & kl. 10.00 (se datoer på bagsiden)
Da Peters lillesøster bliver kidnappet af den onde måne-
mand, skal han ud på et stort eventyr til månen for at 
redde hende. Undervejs møder han Ole Lukøje, og de to 
drager afsted mod Mælkevejen, hvor de bliver udfordret 
af naturens ånder. Animationsfilmen er fyldt med humor og 
tager hele familien til månen og tilbage.

Søstre - sommeren vi fik vores superkræfter
Kl. 9.30 & kl. 10.00 (se datoer på bagsiden)
Da Billie og Vega skal på tur i fjeldene med deres far, 
falder han og brækker benet. Så de to søstre må finde al 
deres styrke og sammenhold frem for at finde hjælp og 
redde deres far. Undervejs møder de forskellige eventyr-
lige eksistenser og lærer en del om sig selv.

Ellevilde Ella
Kl. 9.30 & kl. 10.00 (se datoer på bagsiden)
Ella og Mikkel er bedste venner og laver alting sammen, 
men alting ændres, den dag drengen Johnny flytter til 
byen. Johnny er den seje dreng i klassen, og han og Mikkel 
bliver hurtigt venner. Det er nu op til Ella at få sin bedste 
ven tilbage.
‘Ellevilde Ella’ er baseret på tegneserien af samme navn.

Mus og ræv i den syvende himmel
Kl. 9.30 & kl. 10.00 (se datoer på bagsiden)
Efter en uheldig hændelse nede på jorden vågner den lille, 
livlige mus op i dyrehimlen. Her møder han den forsigtige 
ræv, som virker ret bekendt. Det var nemlig den ræv, som 
jagtede mus ud på vejen, og derfor er skyld i, at de begge 
endte i dyrehimlen! Nu må det umage makkerpar arbejde 
sammen for kunne begå sig i den mærkelige nye verden.

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. 

Hold 2

Lille Allan - Den menneskelige antenne
Kl. 9.00, 9.30 & kl. 10.00 (se datoer på bagsiden)
Allan flytter ind i et nyt kvarter, hvor han kommer i kon-
takt med den gamle mand, Helge, der er sygeligt optaget 
af ufoer. Allan bliver sendt på taget for at være en men-
neskelig antenne. Her møder han rumvæsnet Majken, som 
lærer ham mere om at være menneske end nogen anden.
Filmen er befolket med vanvittige sjove karakterer.

Pils Eventyr
Kl. 9.00, 9.30 & kl. 10.00 (se datoer på bagsiden)
I byen Tågeborg bor Pil på byens tage sammen med sine 
tamme væsler. Da prinsen forvandles til en ‘hanekat’ (en 
blanding mellem en hane og en kat), må Pil sætte ud på en 
forunderlig rejse for at redde ham og landsbyen.

Familien Jul og nissehotellet
Kl. 9.00, 9.30 & kl. 10.00 (se datoer på bagsiden)
Hugo på tolv elsker jul og nisser, men da han bliver drillet 
af sine kammerater beslutter han sig for at gå imod sine 
følelser og “blive stor”. Men da Hugo er på ferie med sin 
familie opdager han, at der bor en nissepige på hotellet. 
Nissepigen Sne vil gerne hjem til Nissernes Land, men har 
aldrig lært magi. Vil Hugo lade sig overtale til endnu et 
nisseeventyr?

Syng 2
Kl. 9.00, 9.30 & kl. 10.00 (se datoer på bagsiden)
Koalaen Buster Moon og hans stjernespækkede trup gør 
sig klar til deres største show nogensinde i det berømte 
Crystal Tower-teater. Der er dog én hage: de skal samtidig 
overtale en asocial rockstjerne til at deltage - ellers får 
de problemer med teatrets grumme ulv af en chef, Jimmy 
Crystal. Kan de mon klare opgaven?

Lightyear
Kl. 9.00, 9.30 & kl. 10.00 (se datoer på bagsiden)
Vi befinder os på en fjern planet i dette sci-fi eventyr, 
der fortæller historien om, hvordan Buzz Lightyear blev 
den legendariske Space Ranger-helt, der kæmpede for at 
redde Galaksen. Vi mødte Buzz som legetøjs-helt i Toy 
Story filmene, men her er historien om "mennesket" bag 
legetøjshelten.

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 3

Encanto
Tirsdag den 20/9 kl. 16.00 og Onsdag den 21/9  
kl. 16.00
Mirabels familie besidder magiske kræfter, og bor i et 
fortryllet hus i Colombias bjerge. Som den eneste i fa-
milien Madrigal er Mirabel født uden magiske evner. Men 
da Mirabel opdager, at magien som omgiver familien er i 
fare, kan selv ikke manglende superkræfter holde hende 
fra at forsøge at redde deres hjem.

Forsvundet til Halloween
Tirsdag den 1/11 kl. 16.00 og Onsdag den 2/11  
kl. 16.00
I denne danske familiefilm følger vi søskendeparret As-
ger og Petra, der for nylig har mistet deres far og for 
første gang skal holde Halloween uden ham. Lillesøster 
Petra forsvinder pludselig sporløst, og nu bliver det op 
til Asger og venerne Svend og Esther at finde hende på 
denne uhyggelige og skøre Halloween-aften.

Jungle Cruise
Tirsdag den 29/11 kl. 16.00 og Onsdag den 30/11 
kl. 16.00
Den modige Lily Houghton rejser fra London til Amazo-
nas jungle for at finde et helbredende træ. Hun hyrer den 
tvivlsomme skipper Frank Wollf til at få hende sikkert 
igennem junglen. Rejsen er fyldt med overnaturlige fjen-
der og mystiske hemmeligheder, og de to opdagelses- 
rejsende indser hurtigt, at de ikke er de eneste på spo-
ret af det magiske træ.

Space Boy
Tirsdag den 24/1 kl. 16.00 og Onsdag den 25/1  
kl. 16.00
Frankrig 1986. Rumfærgen Challenger eksploderer, og Jim 
beslutter sig for at lave det højeste faldskærmsudspring 
verden har set. Han bygger en heliumballon sammen med 
sin veninde Emma, så de kan vinde skolens videnskabs-
konkurrence. Men kan man springe fra 50 meters højde 
- og overleve?

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
Tirsdag den 7/3 kl. 16.00 og Onsdag den 8/3  
kl. 16.00
Da Shaun angribes af en flok skurke ombord på en køren- 
de bus, går det op for hans veninde Katy, at han ikke er 
en helt almindelig fyr. Shaun, hvis sande navn er Shang-
Chi, har haft en barndom fyldt med hård kampsports-
træning, og må nu stå ansigt til ansigt med sin fortid for 
at stoppe den lyssky organisation ‘The Ten Rings’.

Fra 5-8 år Fra 8-12 år Fra 11 år


