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Praktiske oplysninger 

Ballerup Børne- og Ungdomsflmklub byder velkommen til endnu en spændende sæson 

med masser af gode film - nye som gamle.  

Ballerup Børne- og Ungdomsfilmklub er en forening, der drives af frivillige og ulønnede for-

ældre. Bestyrelsen består af frivillige forældre, som står for driften. Derudover har vi en del 

frivillige hjælpere, som tager imod børnene ved alle forestillinger, og som er til stede i sale-

ne under forestillingerne.  

TILMELDING OG KONTINGENT:  

Det koster 135 kr for hele sæsonen inklusive 6 film i den valgte gruppe og på det valgte tids-

punkt. Der åbnes for tilmelding den 23/8-2021 kl 20. Tilmelding og betaling med betalings-

kort foregår via vores tilmeldingsside https://ballerupbuf.nemtilmeld.dk/ efter først-til-

mølle princippet, da der er et begrænset antal pladser pr. forestilling.  

Ved for få tilmeldte vil holdet blive aflyst, og de tilmeldte børn vil blive rykket over på et 

andet hold eller få refunderet pengene. 

DIT MEDLEMSKORT:  

Når du har tilmeldt dig og betalt online, får du en bekræftelse pr. mail, hvorfra du kan  

printe dit medlemskort.  

Medlemskortet er personligt og skal medbringes til hver forestilling, da vi tjekker børnene 

ind ved indgangen. 

PERSONDATA 

Ballerup Børne- og Ungdomsfilmklub indsamler persondata med det formål at kunne regi-

strere medlemmer. Derudover indsamler vi pårørendes kontaktoplysninger, hvis der til et 

arrangement er behov for at ringe et barn hjem.  

Læs mere om vores privatlivspolitik på vores hjemmeside: www.ballerupbuf.dk. 

GENERALFORSAMLING: 

Hvis du vil høre mere om, hvordan Ballerup Børne– og Ungdomsfilmklub drives eller hvis du 

har lyst til at være aktiv i foreningen, er du velkommen på vores årlige generalforsamling, 

som forventes at finde sted den 27. september 2021. Yderligere information vil blive lagt ud 

på hjemmesiden samt sendt ud pr. mail. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsam-

lingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag kan  

sendes til bio@ballerupbuf.dk.  

SPECIALARRANGEMENTER: 

Vi håber på at kunne afholde mindst to special-arrangementer i denne sæson:  

MGP for børn samt Gammel Dansk Gør Godt, hvor det er muligt at invitere en bedsteforæl-

der med i biografen og se en gammel dansk børnefilm og en nyere børnefilm.  

Nærmere information om disse arrangementer inkl. målgruppe, pris og tilmelding vil blive 

meldt ud til vores medlemmer senere på året.  

KONTAKT: 

Hvis du har spørgsmål, ris og ros eller ønsker at blive hjælper, så skriv til os på mail via 

bio@ballerupbuf.dk. Du kan også fange os i biografen på spilledage fra kl. 9.00. 

SE MERE PÅ VORES HJEMMESIDE: www.ballerupbuf.dk 

 

 

 

 

 

FORESTILLINGERNE VISES I:  

Format Bio i Ballerup Centeret 

www.formatbio.dk 

Programoversigt:  

Ballerup Børne– og Ungdomsfilmklub er 

tilknyttet DaBUF,  

Danske Børne– og Ungdomsfilmklubber 

Tilmeldingen starter den 

23. august kl 20 

6 
fede 

film fo
r 

1
3
5

 k
r.
 

Nedenstående giver en samlet oversigt over de film, der vises i de forskellige grupper 

hver af weekenderne. Inderst i kataloget står de enkelte film samlet pr. gruppe og inklu-

derer information om filmen.  

 

11/9 + 12/9 (UGE 36):  

Lillegruppe:   Otto er et næsehorn 

Mellemgruppe:  Spioner på missioner 

Storegruppe:   The Witches 

9/10 + 10/10 (UGE 40):  

Lillegruppe:   Far til fire og vikingerne 

Mellemgruppe:  Familien Bigfoot 

Storegruppe:   Greta 

13/11 + 14/11 (UGE 45):  

Lillegruppe:   Knudsen & Ludvigsen - og det store dyr 

Mellemgruppe:  Lassie kommer hjem 

Storegruppe:   Flugten over grænsen 

29/1 + 30/1 (UGE 4):  

Lillegruppe:   Bien Maja og det gyldne æg 

Mellemgruppe:  Buster Oregon Mortensen 

Storegruppe:   Godzilla vs. Kong 

5/3 + 6/3 (UGE 9):  

Lillegruppe:   Ernest & Celestine 

Mellemgruppe:  Calamity Jane - vestens vilde datter 

Storegruppe:   Chaos Walking 

2/4 + 3/4 (UGE 13):  

Lillegruppe:   Bølle på eventyr 

Mellemgruppe:  Raya og den sidste drage 

Storegruppe:   Ternet Ninja 2 

 

Covid-19 information:  

Vi følger de gældende retningslinjer for Covid-19. Evt. ændringer i programmet vil blive 

annonceret på hjemmesiden og på Facebook.  

Derudover henstiller vi til, at barnet bliver hjemme og ikke kommer til forestillingen, hvis 

barnet udviser symptomer på sygdom eller har været sammen med en person, som er 

smittet med Covid-19.  

Glæd jer til at se film i Ballerup’s 

nye flotte biograf, Format Bio, i 

Ballerup Centeret 



Lillegruppe, 0.-1. klasse 
Lørdage kl. 9.15 og kl. 9.30 

Søndage kl. 9.15, kl. 9.30 og kl. 11.30 

Storegruppe, 5.-10. klasse 
Lørdage kl. 9.15 og kl. 11.30 

Søndage kl. 9.15 

 11. + 12. september 2021 (uge 36) 

OTTO ER ET NÆSEHORN  
Censur: Alle — Spilletid: 85 min 

En dag finder den optimistiske og fantasifulde dreng Topper en gammel blyant, 
der viser sig at være magisk. Da Topper og hans kammerat Viggo tegner et kæm-
pe næsehorn hjemme i stuen, bliver dyret rent faktisk levende!  
Næsehornet døbes straks Otto, og de to drenge er svært begejstrede for deres 
nye kæledyr. Men at bo i en lejlighed på anden sal med et gigantisk og sultent 
næsehorn er langt sværere end forventet.   

 9. + 10. oktober 2021 (uge 40) 

FAR TIL FIRE OG VIKINGERNE  
Censur: Alle — Spilletid: 85 min 

Den ellers så sammentømrede familie er i krise. Mie og Ole kan ikke længere hol-
de ud at dele værelse, Søs er træt af at fungere som familiens reservemor, og Far 
har ikke det sædvanlige overskud til at tackle Onkel Anders' mærkelige opførsel. 
Tilbage står Lille Per, som bare er ked af det hele. Onkel Anders tilmelder derfor 
familien et ophold på et familieterapisted, hvor familien skal leve som vikinger i 
en uge. 

 13. + 14. november 2021 (uge 45) 

KNUDSEN & LUDVIGSEN - OG DET STORE DYR 
Censur: Alle — Spilletid: 78 min 

De to venner, Knudsen & Ludvigsen, lever sammen i harmoni med sang og mar-
melade i deres tunnel. Men alt ændres den dag, hvor de får besøg af en togkon-
duktør, som vil smide dem ud fra deres hjem i tunnellen - med det samme! 

Den eneste der kan redde de to venners hjem er den legendariske Kaptajn Knud-
sen, og de to venner begiver sig nu ud på en rejse i jagten på kaptajnen med træ-
benet. 

 29. + 30. januar 2022 (uge 4) 

BIEN MAJA OG DET GYLDNE ÆG  
Censur: Alle — Spilletid: 88 min 

Bien Maja og vennen Willi går på opdagelse uden for bikuben, da de pludselig 
hører den grønne myre Chomp råbe på hjælp. Han er på flugt fra næsehorns-
billerne, Rumba, Henchie og Boof, som vil stjæle det gyldne æg, som han er på vej 
til myrekolonien på toppen af Bonsai Bjerget med. Men Chomp har forstuvet fo-
den, og Maja og Willi tilbyder at hjælpe ham. 

 5. + 6. marts 2022 (uge 9) 

ERNEST & CELESTINE 
Censur: Alle — Spilletid: 80 min 

Den unge mus Célestine bor under jorden sammen med en masse andre gnavere. 
Som alle andre gnavere må Célestine uddanne sig til tandlæge og i den forbindel-
se drage op til overfladen for at stjæle mælketænder fra bjørneunger, der har lagt 
dem under deres hovedpude. Hun bliver desværre fanget midt i aktionen og jages 
ud i en skraldespand. Dagen efter findes hun af bjørnen Ernest, der i første om-
gang forsøger at æde hende, men Célestine viser ham vejen til en kælder fyldt 
med mad, og de bliver venner i stedet for.  

 2. + 3. april 2022 (uge 13) 

BØLLE PÅ EVENTYR 
Censur: Alle — Spilletid: 87 min 

Den forkælede hund Bølle, har siden han var hjalp levet et overdådigt liv i et stort 
palæ. Da Bølles velhavende ejer dør, står han for første gang på egne poter i en ny 
og skræmmende verden, hvor han pludseligt er blevet til den lille grimme ælling. 

Samtidig ansætter grådige slægtninge en uærlig og excentrisk hundefanger til at 
finde Bølle, som skal arve den gamle dame. På flugt fra hundefangeren møder 
Bølle den barske og hjemløse hund Rousey og den 18-årige musiker Zoe. 

Mellemgruppe, 2.-4. klasse 
Lørdage kl. 9.30 og kl. 11.45 
Søndage kl. 9.30 og kl. 11.45 

 11. + 12. september 2021 (uge 36) 

SPIONER PÅ MISSIONER 
Censur: 7 år — Spilletid: 104 min 

Den super seje spion, Lance Sterling, forvandles ved et uheld til en due. Nu må 
han modvilligt slå sig sammen med opfinderen, Walter, for at klare den fælles 
fjende og superskurk, Killian. Lance og Walter skal altså lære at stole på hinan-
den for at redde dagen og vejen.  

 9. + 10. oktober 2021 (uge 40) 

FAMILIEN BIGFOOT 
Censur: 7 år — Spilletid: 89 min 

Bigfoot er blevet berømt, og han vil gerne bruge sin nye status til at gøre noget 
godt. Han beslutter sig derfor for at demonstrere imod et firma, som vil bore 
efter olie i et naturreservat i Alaska. 
Bigfoot forsvinder dog pludseligt sporløst. Derfor vælger hans søn, Adam, og 
gruppen af hans dyrevenner at finde ham og samtidig afsløre de løgne, som 
bossen bag olieboringsfirmaet står bag.  

 13. + 14. november 2021 (uge 45) 

LASSIE KOMMER HJEM 
Censur: 7 år — Spilletid: 100 min 

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 bliver knust, da de er nødt til at aflevere Lassie til Greve 
von Springer. Men en af grevens ansatte er ond mod Lassie, og hunden flygter 
for at lede efter sin ægte ejer. Da Frederik hører, at Lassie er stukket af, sætter 
han sig for – sammen med grevens barnebarn, Pernille - at finde sin bedste ven. 

 29. + 30. januar 2022 (uge 4) 

BUSTER OREGON MORTENSEN 
Censur: Alle — Spilletid: 92 min 

Buster Oregon Mortensen er en 11-årig dreng, der er fuld af kærlighed til livet 
og sine omgivelser. En ukuelig optimist, der nok ved at livet kan være hårdt, 
men blandt andet ved hjælp af trylleri og kærlighed går det nok! I denne som-
merferie får han chancen for at vise hele byen, hvad han kan på byens talent-
show. Men Buster har mange jern i ilden, han er blevet forelsket i Joanna, hans 
ven Hr. Larsens tilstand forværres, og hans familie har også brug for ham. 

 5. + 6. marts 2022 (uge 9) 

CALAMITY JANE—VESTENS VILDE DATTER 
Censur: 7 år — Spilletid: 85 min 

Martha Jane er i 1863 sammen med en konvoj på vej mod et bedre liv i Vesten. 

Da hendes far kommer til skade er det pludselig Martha, der skal køre familie-
vognen, passe hestene og forsørge familien. Det er en hård og udfordrende 
omvæltning, og alligevel har Martha aldrig følt sig så fri.  

Men ikke alle ser positivt på Marthas fritænkning - især ikke Abrahams, konvo-
jens leder. Værre bliver det da Martha bliver anklaget for tyveri, og tvinges på 
flugt. 

 2. + 3. april 2022 (uge 13) 

RAYA OG DEN SIDSTE DRAGE 
Censur: 7 år — Spilletid: 107 min 

I fantasy-verdenen, Kumandra, levede mennesker og drager sammen i harmo-
ni, men da en ond magt truede riget, ofrede dragerne sig for at redde menne-
skeheden. Nu, 500 år senere, er den samme trussel vendt tilbage, og den en-
somme kriger Raya slår sig sammen med en gruppe udskud i sin søgen efter at 
finde den legendariske sidste drage og bringe lys og harmoni tilbage til deres 
verden.  

 11. + 12. september 2021 (uge 36) 

THE WITCHES 
Censur: 11 år — Spilletid: 104 min 

En forældreløs dreng flytter ind hos sin bedstemor i Alabama. 

Da de to løber ind i en flok farligt glamourøse, men særdeles djævelske hekse 
flygter de til et afsides badehotel. 

Desværre ankommer de samtidig med Overheksen, der har samlet sine kollegaer 
fra hele verden – undercover – for at udføre sine skumle planer.  

 9. + 10. oktober 2021 (uge 40) 

GRETA 
Censur: 7 år — Spilletid: 97 min 

Dokumentarfilm om den 17-årige Greta Thunberg, der for to år siden stillede de 
voksne et meget enkelt spørgsmål: Hvis I ikke interesserer jer for planetens frem-
tid, hvorfor skal jeg så interessere mig for min skolegang? 

Inden for bare et par måneder har budskabet bredt sig som ringe i vandet. Men 
ud over at være en ung pige, der føler et overvældende ansvar for at redde ver-
den fra en katastrofal klimakrise, er hun også bare en teenager fra Stockholm. 

 13. + 14. november 2021 (uge 45) 

FLUGTEN OVER GRÆNSEN  
Censur: 11 år — Spilletid: 75 min — Norsk tale/undertekster 

I dagene op til julen midt under krigen oplever Gerda (10 år) og Otto (12 år), at 
deres forældre bliver anholdt. Da de bliver ført ud ad døren i håndjern, siger far: 
"Husk, at julegaverne er i kælderen, og at I skal tage dem med til tante Vigdis." 
Julegaverne viser sig at være de to jødiske børn Sarah og Daniel, hvis forældre er 
taget af nazisterne. Tante Vigdis bor i nærheden af grænsen til Sverige. Resten af 
filmen beskriver den dramatiske tur mod grænsen. 

 29. + 30. januar 2022 (uge 4) 

GODZILLA VS. KONG 
Censur: 11 år — Spilletid: 113 min 

Legenderne Godzilla og Kong er de to stærkeste naturkræfter, og nu støder de 
sammen i alle tiders kamp. Mens Monarch begiver sig på en farlig mission i fanta-
stisk og uudforsket område for at afsløre kæmpernes oprindelse, truer en men-
neskelig sammensværgelse med at udslette disse væsner fra jorden for altid - 
både den gode og den onde.  

 5. + 6. marts 2022 (uge 9) 

CHAOS WALKING 
Censur: 11 år — Spilletid: 109 min 

I en ikke alt for fjern fremtid er der ingen kvinder, og alle mænd er ramt af 
”støjen”, der blotter deres tanker for omverdenen. 

Det vækker opsigt i et lille samfund, da indbyggeren Todd opdager den mystiske 
pige Viola, som nødlander på hans planet. Violas liv er truet i det farlige land-
skab, og da Todd lover at beskytte hende fra byens overhoved, Mayor Prentiss, 
må han finde sin egen indre styrke og dykke ned i planetens mørke hemmelighe-
der. 

 2. + 3. april 2022 (uge 13) 

TERNET NINJA 2 
Censur: 11 år — Spilletid: 86 min 

Ternet Ninja vender tilbage – i et nyt hylster. Den kyniske legetøjsgigant Phillip 
Eberfrø er ved at slippe for straf, og uskyldige børn er i fare. Jagten på hævn og 
retfærdighed genoptages sammen med 13-årige Aske. De to flankeres af både 
Sirene og Askes papfar Jørn, der går all in på sin nyeste opfindelse: en fordøjelse-
sapp. Evigt lækkersultne Sune er også med – og selvfølgelig Askes (uundværlige) 
onkel Stewart, der som altid spreder hygge i familien.  


