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

punkt. Der åbnes for tilmelding søndag den 28/8-2022 kl 19.00 Tilmelding og betaling med 

betalingskort 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. 

Ved hver forestilling bliver barnet tjekket ind elektronisk på en medlemsliste ved oplysning 

af barnets navn. NB! Vær venligst opmærksom på at få skrevet barnets navn på ved til-

meldingen og ikke forældernavn, da det ellers ikke er muligt at tjekke barnet ind.   

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 i marts 2023. Yderligere information vil blive lagt ud på hjem-

mesiden samt sendt ud pr. mail. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 

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

sendes til bio@ballerupbuf.dk.  

SPECIALARRANGEMENTER: 

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

• Stopmotion workshop: Lørdag den 1. oktober kl 12-16 

• Young Audience Awards 2022: Lørdag den 13. november kl 9-17 

• MGP for børn: Dato annonceres senere, men forventes at være ultimo februar 2023 

• Gammel Dansk Gør Godt: Søndag den 30. april kl 9-14 (der vises en gammel dansk 

børnefilm og en nyere børnefilm, og man kan tage en bedsteforælder med)  

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 

28. august kl 19.00 
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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.  

 

17/9 + 18/9 (UGE 37):  

Lillegruppe:   Cirkeline, Coco og det vilde næsehorn 

Mellemgruppe:  Spirit - en fri sjæl 

Storegruppe:   Ghostbusters: Afterlife 

8/10 + 9/10 (UGE 40):  

Lillegruppe:   Villads fra Valby 

Mellemgruppe:  100% ulv 

Storegruppe:   Ron - virker næsten altid 

5/11 + 6/11 (UGE 44):  

Lillegruppe:   Hokus pokus med Alfons Åberg 

Mellemgruppe:  Forsvundet til Halloween 

Storegruppe:   Cruella 

28/1 + 29/1 (UGE 4):  

Lillegruppe:   Yakari på store eventyr 

Mellemgruppe:  Ainbo - Amazonas vogter 

Storegruppe:   Jungle Cruise 

4/3 + 5/3 (UGE 9):  

Lillegruppe:   Søstre - sommeren vi fik vores superkræfter 

Mellemgruppe:  Robotbror 

Storegruppe:   Coda 

1/4 + 2/4 (UGE 13):  

Lillegruppe:   Den magiske månerejse 

Mellemgruppe:  Syng 2 

Storegruppe:   Shang-Chi 

 

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 forestillin-

gen, hvis barnet udviser symptomer på sygdom. 

Glæd jer til at se film i Ballerup’s 

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. 10.30 

Søndage kl. 9.15 og kl. 18.30 

 17. + 18. september 2022 (uge 37) 

CIRKELINE, COCO OG DET VILDE NÆSEHORN  
Censur: Alle — Spilletid: 65 min 

Cirkeline møder en mørk udgave af sig selv, da pigen Coco hopper ud af tegningen 
på en æske kakaopulver. Coco omtaler sig selv som afrikansk prinsesse, og Cirke-
line og hendes musevenner flyver derned for at opleve kakaotræernes land. En 
anden figur fra kakaoæsken, næsehornet Oswald, kommer også med til Afrika for 
at lede efter sin mor.  

 8. + 9. oktober 2022 (uge 40) 

VILLADS FRA VALBY  
Censur: Alle — Spilletid: 78 min 

Villads har første skoledag efter en hyggelig sommer med sin mor, far og to sø-
stre. Han er fantasifuld, god til at lege og ikke altid lige god til at følge de voksnes 
regler, hvilket betyder, han tit løber ind i problemer. Som om det ikke var nok, 
skal han nu også tage stilling til de nye venner ovre i skolen, en sød pige og hans 
nye klasselærer, der ikke ser verden i helt samme højde som Villads.  

 5. + 6. november 2022 (uge 44) 

HOKUS POKUS MED ALFONS ÅBERG 
Censur: Alle — Spilletid: 72 min 

Alfons Åberg er syv år gammel, og når han ikke leger sørøverleg med sine venner 
Milla og Victor, drømmer han om at få en hund - sin helt egen hund, ligesom den 
gamle troldmand har. Men kan hans drøm nu også gå i opfyldelse ved hjælp af 
magi? Den elskede børnebogsfigur Alfons Åberg ses her i sin første spillefilm, 
baseret på Gunilla Bergströms bog af samme navn.  

 28. + 29. januar 2023 (uge 4) 

YAKARI PÅ STORE EVENTYR  
Censur: Alle — Spilletid: 80 min 

Indianerdrengen Yakari, bliver væk fra sin stamme i et forsøg på at fange den 
vilde hest Lille Torden. På sin rejse hjem møder Yakari mange farer, men opdager 
også, at han har fået evnen til at tale med dyrene.  

 4. + 5. marts 2023 (uge 9) 

SØSTRE - SOMMEREN VI FIK VORES SUPERKRÆFTER 
Censur: Alle - Spilletid: 78 min  

Søstrene Billie og Vega er 5 og 9 år, og de skal på fjeldtur med deres far, som er 
både modig, stærk og sjov. Efter en dags rejse i den smukke natur, falder far ned i 
et hul i en klippe. Han brækker sit ben og smadrer sin mobiltelefon. Han er ok, 
men han kan ikke komme op, og det er nu de to piger, der må hente hjælp alene. 
Opgaven sender dem ud på et vidunderligt eventyr, hvor de lærer en masse om, 
hvad man kan sammen som søstre, når det virkelig gælder.  

 1. + 2. april 2023 (uge 13) 

DEN MAGISKE MÅNEREJSE 
Censur: Alle — Spilletid: 85 min 

Drengen Peter sætter ud på en magisk rejse til månen for at redde sin lillesøster, 
som er blevet kidnappet af den onde Månemand. Peter lander på stjerneengen, 
hvor han møder den søvnige Ole Lukøje, som hjælper Peter med at finde sin lille-
søster. For at det kan lykkes, skal de to dog tilslutte sig et kapløb gennem Mælke-
vejen mod naturens ånder. 

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

 17. + 18. september 2022 (uge 37) 

SPIRIT—EN FRI SJÆL 
Censur: Alle — Spilletid: 88 min 

Da Lucky Prescott tvinges til at forlade sit hjem i storbyen og flytte til en lille by i 
vildmarken, passer hun på ingen måde ind. Men hendes tilværelse ændres for 
evigt, da hun får nye venner og danner et ubrydeligt bånd med den vilde præ-
riehest Spirit. Da Spirit’s flok bliver indfanget af hestetyve, må Lucky, hendes 
veninder og deres heste begive sig ud på deres livs eventyr for at redde dem.  

 8. + 9. oktober 2022 (uge 40) 

100% ULV 
Censur: 7 år — Spilletid: 96 min 

Freddy er overbevist om, at han nok skal blive den mest frygtindgydende varulv 
af dem alle. Men drengen får sig dog noget af en overraskelse, da han til sin 
første “forulvning” forvandles til en frygtindgydende…PUDDELHUND.  

Det ser ikke godt ud for Freddy, men flokkens ældste giver ham chancen for at 
bevise at han har en varulvs hjerte inden næste måneopgang.  

 5. + 6. november 2022 (uge 44) 

FORSVUNDET TIL HALLOWEEN 
Censur: 7 år — Spilletid: 87 min 

Petra elsker halloween og ser frem til at skulle klæde sig ud, men i år gider As-
ger ikke alligevel. Han vil nemlig hellere hænge ud med sine venner og lave 
narrestreger. Men da Petra pludseligt forsvinder sporløst, må Asger finde hen-
de, inden de voksne fatter mistanke.  

 28. + 29. januar 2023 (uge 4) 

AINBO - AMAZONAS VOGTER 
Censur: 7 år — Spilletid: 84 min 

Pigen Ainbo kommer fra dybt inde i Amazon-junglen. Da hun opdager, at hen-
des by bliver truet, går det ligeledes op for hende, at der findes andre menne-
sker end hendes eget folk. Med hjælp fra de to totemdyr, bæltedyret Drillo og 
tapiren Vaca, er Ainbo fast besluttet på at redde hendes land og hendes folk, 
før det er for sent. 

 4. + 5. marts 2023 (uge 9) 

ROBOTBROR 
Censur: 7 år — Spilletid: 84 min 

I en nær fremtid har alle børn fået deres egen personlige menneskelignende 
robot, som hjælper dem med alle hverdagens strabadser.  11-årige Alberte har 
desværre en virkelig forældet én af slagsen, Robbie, som ligner en forvokset 
bamse. Men da hun i fødselsdagsgave får den nyeste humanoid-model, bliver 
hun populær.  Albertes nye robot hedder Konrad, og han ligner faktisk 1:1 et 
menneskebarn. Efterhånden begynder Alberte at føle en ægte forbindelse til 
Konrad – men kan man overhovedet være venner med en robot? 

 1. + 2. april 2023 (uge 13) 

SYNG 2 
Censur: 7 år — Spilletid: 110 min 

Den altid optimistiske koala, Buster Moon, har gjort New Moon-teatret til en 
kæmpe succes, men han har større ambitioner. Sammen med hans stjerne-
spækkede musicaltrup vil han skabe et nyt stort og ekstravagant show. Der er 
bare et problem. De skal forsøge at overtale verdens mest afsondrede rock-
stjerne til at medvirke.  

 17. + 18. september 2022 (uge 37) 

GHOSTBUSTERS: AFTERLIFE 
Censur: 11 år — Spilletid: 124 min 

Filmen handler om en enlig mor, der sammen med sine to børn flytter til en 
lille by, hvor de opdager en forbindelse mellem de oprindelige Ghostbusters og 
deres afdøde bedstefars hemmelige arv. 

 8. + 9. oktober 2022 (uge 40) 

RON - VIRKER NÆSTEN ALTID 
Censur: 7 år — Spilletid: 106 min 

Den socialt akavede skoledreng Barney har fået en ny elektronisk bedste ven i 
Ron, der står, går og taler. Ron er helt sin egen, og da han hverken er forbun-
det til nettet eller de normale databaser må han selv lære, hvad det vil sige at 
være en sand ven. Rons vanvittige og morsomme funktionsfejl er baggrunden 
for en action-mættet rejse hvor Barney og Rons venskab sættes på den ultima-
tive prøve.  

 5. + 6. november 2022 (uge 44) 

CRUELLA 
Censur: 11 år — Spilletid: 134 min 

Estella er en snu og kreativ pige, der er fast besluttet på at skabe sig et navn 
med sine designs. Hun bliver venner med et par unge tyveknægte, og sammen 
er de i stand til at opbygge et liv i Londons gader. En dag fanger Estellas mode-
sans baronesse von Hellmans opmærksomhed, en modelegende, der er utrolig 
chik og meget haute. Men deres forhold sætter en kædereaktion af begivenhe-
der og afsløringer i gang, der vil få Estella til at omfavne sin onde side og blive 
til den højrøstede, fashionable og hævngerrige Cruella.  

 28 + 29. januar 2023 (uge 4) 

JUNGLE CRUISE  
Censur: 11 år — Spilletid: 127 min  

Dr. Lily Houghton rejser hele vejen fra London til Amazonjunglen og hverver 
skipper Frank Wolffs tvivlsomme tjenester til at guide hende ned ad floden for 
at finde et gammelt træ med helbredende evner og kraften til at ændre læge-
videnskaben. Sammen møder den umage duo utallige farer og overnaturlige 
fjender, der lurer i den bedragende skønhed i den smukke regnskov.  

 4. + 5. marts 2023 (uge 9) 

CODA 
Censur: 7 år — Spilletid: 111 min 

Som CODA – Child of Deaf Adults – er Ruby den eneste person i hendes døve 
familie, der kan høre. Da familiens indkomstkilde, fiskeriet, bliver truet, finder 
Ruby sig selv splittet mellem at forfølge hendes kærlighed til musikken og fryg-
ten for at efterlade sin familie.  

 1. + 2. april 2023 (uge 13) 

SHANG-CHI 
Censur: 11 år — Spilletid: 132 min 

Den tilsyneladende helt almindelige fyr Shaun lever en uambitiøs tilværelse i 
San Francisco med sin ven Katy. En dag dukker den modbydelige Ten Rings-
bande op for at konfrontere Shaun, og her må han afsløre, at han i virkelighe-
den hedder Shang-Chi og har haft en barndom fyldt med hård kampsportstræ-
ning. Shang-Chi bliver nu tvunget til at konfrontere sin fortid og sine komplice-
rede familieforhold for at finde sin egen plads i verden.  


