
Velkommen
Gladsaxe Børnefilmklub (GBF) byder velkommen til 
endnu en spændende sæson med en bred vifte af 
interessante og underholdende film til børn og unge.

Medlemskaber
• Kun medlemmer af filmklubben må se filmene. 
• Prisen for 5 forestillinger på ét hold er 135 kr. + 

kortgebyr. 
• Børnenes medlemskort er personlige og kan ikke 

overdrages til andre.
• Voksne, der vil med ind og se film, skal også have 

medlemskort. Prisen er den samme, men kortet 
kan derimod godt overdrages til en anden voksen-
ledsager.

• Ét medlemskab gælder til én person.

Køb af medlemskab
Vi bruger et online bookingsystem fra Danske Børne- 
og UngdomsFilmklubber (DaBUF). Det betyder, at der 
kun sælges medlemskaber online.

Besøg vores hjemmeside www.gladfilm.dk og klik 
på menuen ‘Bliv medlem’. Her finder du en oversigt 
over, hvilke medlemskaber der tilbydes og instruks 
til, hvordan du køber dit medlemskab.

Torsdag den 3. oktober kl. 17 åbner tilmeldingen 
til hold A og B. Tilmeldingen lukker igen søndag 
den 13. oktober eller ved udsolgte hold. Hvis du vil 
være sikker på at få medlemskab, anbefaler vi, at du 
køber i god tid.

Afhentning af medlemskort
Medlemskortene til hold A og B skal afhentes i 
weekenden den 26. - 27. oktober, kl. 11.00 - 14.00 
i Bibliografens foyer.

Midnatsforestilling
Som noget nyt arbejder vi på at afholde en  
midnatsforestilling for 7. - 9. kl. lørdag den 18. 
januar. Har du gode ideer til film, er du velkommen 
til at kontakte os på kontakt@gladfilm.dk

En god oplevelse
Vi anser det som en af vores fineste opgaver at give 
alle børn en rigtig god filmoplevelse. Det betyder, at vi 
meget nøje overvejer filmenes egnethed og  
respekterer de censurgrænser, der er sat af  
Medierådet.
Det betyder samtidig, at vi håber, I som forældre  
vurderer, om jeres børn er modne nok til at gå i 
biografen. Det er nemlig en stor ting at kunne sidde 
stille i mørket og følge med i filmen uden at blive  
forstyrret af andre.
Under forestillingerne vil der være voksne fra 
filmklubben, der kan tage sig af de børn, som måtte 
have behov for hjælp.

Om filmklubben
GBF er en del af DaBUF (www.dabuf.dk). Filmklubben 
drives af interesserede forældre, som blandt andet 
vælger filmene, laver sæsonens program og sælger 
medlemskaber.
GBF får støtte fra Gladsaxe Kommune, og filmene 
vises i Bibliografen i Bagsværd.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til sende 
en e-mail eller kontakte os til filmfremvisningerne.

Bestyrelse
Formand  Ina Willumsen
Kasserer Per Seier
Sekretær Elsebeth Degnemark Lund 
I bestyrelsen Marianne Møller Nielsen 
  Pia Elmholt Skou

Generalforsamling
Der er generalforsamling i GBF den 20. april 2020, 
kl. 19.30 - stedet bliver slået op på www.gladfilm.dk. 
Alle medlemmer er velkomne. 

Skal du se film med dine børn, eller hjælper du dem 
ind?
Vi mangler ofte lidt hjælp ved døren, når børnene skal 
ind. Kunne du tænke dig at hjælpe til? Hvis du kan, 
kontakt gerne bestyrelsen.

Har du nogle gode ideer til valg af film til næste års 
program? 
Vil du være med til filmvalg, og/eller planlægge  
sæsonen? Kontakt gerne bestyrelsen.

Kontakt
Website: www.gladfilm.dk
E-mail: kontakt@gladfilm.dk
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Kommer du med?

5 film for 135 kr.
HUSK: Ét medlemskab giver adgang for én person

Kom mindst 15 minutter før filmstart



HOLD

A
HOLD

B
BEMÆRK SAL 1
Fra ca. 9 år
Køb medlemskab til ét hold:

Lørdage   kl.10.15
Søndage  kl.10.15 
Søndage  kl.12.15

Lørdag 2/11 kl. 10.30
Søndag 3/11 kl. 10.30, 12.30

Agathe Christine (AC) på 10 år er flyttet til 
København fra Jylland med sin mor og to 
søskende. Moren håber, at AC får nye  
venner og betaler den mystiske Vincent for 
at lære AC nogle tricks på  
skateboardbanen. Men AC drømmer bare 
om at blive privatdetektiv. Hun har kontor i 
et kælderrum, hvor hun laver en  
overvågningsrobot og udklækker en talende 
varan. Og da den lokale kiosk plages af 
tyveri, får AC 14 dage til at løse mysteriet. 
Vincent opfører sig mærkeligt, og AC får 
brug for sine evner både til at afsløre  
kiosktyven og finde ud af, hvad der sker 
med Vincent.

Nabospionen

Lørdag 7/12 kl. 10.30
Søndag 8/12 kl. 10.30, 12.30

En katastrofe indtræffer, da den klodsede 
nisse Bernards sidste nye opfindelse får 
Julemanden kidnappet. Bernard må redde 
Julemanden fra den onde Ondvald og hans 
onde mor Vera. De vil afsløre Julemandens 
store hemmelighed, nemlig hvordan han 
leverer gaver over hele verden på én nat. 
Bernard ved, at Julemanden bruger et  
tidsrejseinstrument til at rejse tilbage 
i tiden for at aflevere gaverne, inden 
børnene vågner. Bernard bruger  
tidsrejseinstrumentet til sin fordel, så han 
kan rejse tilbage i tiden og forhindre  
kidnapningen af Julemanden, og derved 
redde julen.  
Men vil det lykkes den uheldige Bernard?

Mission:  
Red Julemanden

Lørdag 1/2 kl. 10.30
Søndag 2/2 kl. 10.30, 12.30

Den livlige og konkurrenceglade bi, Maja vil 
gerne deltage i Honninglegene, OL for  
elite-bier, og til alles overraskelse bliver 
bikuben inviteret med. Men der er dog én 
betingelse, nemlig hvis bikuben taber skal 
den aflevere hele sit honninglager til  
Bi-Kejserinden. I et forsøg på at få  
droppet kravet, kommer Maja til at 
fornærme Bi-Kejserinden og bliver bortvist, 
og det ser ud til, at bikuben har tabt på 
forhånd. Det lykkes Bi-Dronningen at  
forsvare Maja overfor Bi-Kejerinden, og 
Maja får en plads blandt de konkurrerende. 
Nu er spørgsmålet bare, om Maja kan 
vinde, så Bikuben kan beholde sin honning. 
Det bliver et spændende kapløb i finalen.

Lørdag 7/3 kl. 10.30
Søndag 8/3 kl. 10.30, 12.30

Jakob er blevet voksen og har fået en kone 
og en datter. Han bor i travle London, hvor 
arbejdet tager alt hans tid med familien fra 
ham. En dag finder Jakobs datter,  
Madeline sin fars æske på loftet i hans 
barndomshjem på landet.  
Æsken indeholder små gaver fra Peter Plys, 
Grisling, Æsel, Tigerdyret og alle de andre i 
Hundredemeterskoven og tegninger af dem 
alle, men Jakob vil ikke kendes ved den. 
Han har for længst glemt dem, men de 
har ikke glemt ham. Madeline finder Peter 
Plys og alle vennerne og sammen tager de 
tilbage til London for at hjælpe deres gamle 
kammerat og far med finde de rigtige 
værdier. 

Lørdag 4/1 kl. 10.30
Søndag 5/1 kl. 10.30, 12.30

Den talende bjørn, Paddington er tidligere 
rejst til England fra Peru med hjælp fra 
hans tante Lucy. I London er han blevet en 
del af den søde, engelske familie Brown. 
Nu fylder Tante Lucy 100 år, og Paddington 
er begyndt at arbejde for at få råd til den 
perfekte gave som tak for alt, hvad hun har 
gjort for ham.  
Gaven er en helt særlig bog fra et  
antikvariat, men da bogen pludselig bliver 
stjålet, og Paddington får skylden, ser situ-
ationen sort ud. Nu må Paddington finde 
tyven ved hjælp af forbrydere og familien 
Brown. Mon Paddington kommer ud af 
fængslet og tante Lucy får sin gave? 

Paddington 2

Lørdag 2/11 kl. 10.15
Søndag 3/11 kl. 10.15, 12.15

I Mexico bor Miquel på 12 år med sin fami-
lie, der er skomagere. Miquel drømmer om 
at spille musik, men musik er  
bandlyst i familien, da hans tiptipoldfar  
forlod sin kone og datter til fordel for 
musikken. Miquel trodser familien og  
planlægger at deltage i en  
talentkonkurrence under “De Dødes dag”. 
Han har brug for en guitar, og i hans søgen 
på den ender han på kirkegården, hvor 
han ved et uheld bliver sendt til de dødes 
verden. Miquel skal kæmpe sig hjem inden 
solopgang, og undervejs møder han afdøde 
forfædre og finder ud af, at  
historien om hans tiptipoldefar ikke er helt, 
som han har fået fortalt. Når Miquel mon 
hjem inden solopgang?

Lørdag 4/1 kl. 10.15
Søndag 5/1 kl. 10.15, 12.15

Den 13-årige usædvanligt gode hacker 
Benjamin bor på et bosted, hvilket han 
har gjort siden, han var 7 år, og hans mor 
forsvandt.  
Benjamin ser nogle nye overvågnings-
billeder, der tyder på, at hans mor stadig 
er i live, og han indleder derfor sin egen 
eftersøgning, i samarbejde med veninden 
Savannah, ved hjælp af moderne teknologi. 
Det bliver starten på jagten efter hans mor, 
samt en nervepirrende omgang  
katten-efter-musen med Forsvarets  
Efterretningstjeneste. Og det viser sig, at 
alt ikke er, som det ser ud til at være.

Hacker

Lørdag 7/12 kl. 10.15
Søndag 8/12 kl. 10.15, 12.15

Den rødhårede Mary flytter ind hos sin 
tante, mens hendes forældre er væk. Hun 
har svært ved at finde sig til rette, indtil 
hun følger efter en kat ud i skoven, hvor 
hun finder en kost og en smuk blomst. 
Kosten tager Mary med på flyvetur, op til 
en skole for hekse. Her hører hun om de 
meget moderne metoder, hekse bliver un-
dervist efter, og hun stjæler en bog fra rek-
tor. Mary vender tilbage til vores verden, 
hvor det viser sig, at hendes  
trolddomskræfter stammer fra blomsten. 
Den stjålne bog afslører, at skumle  
eksperimenter er gået for sig på skolen i 
tidligere tider. Mary må tage affære for at 
redde ofrene for eksperimenterne. Vil det 
mon lykkes?

De 5 og Tante Fanny er på vej til fest, da 
hendes bil bryder sammen og tvinger dem 
til at gøre holdt i en lille by. For at få tiden 
til at gå, besøger de det lokale  
naturhistoriske museum, hvor nogle 
nyopdagede dinosaurknogler præsenteres. 
Her møder de Marty, der fortæller, at hans 
afdøde far angiveligt fandt et komplet 
dinosaurskelet og lavede et kort over, hvor 
det er gemt. Nu er kortet desværre blevet 
stjålet. De 5 kan ikke lade et godt  
mysterium gå forbi, så de sætter deres 
egen undersøgelse i gang. Men deres  
mission for at finde skelettet bliver hurtigt 
til et kapløb med tiden, da tyvene er lige i 
hælene på dem. 

Mary og Troldkvindens 
Blomst

Lørdag 1/2 kl. 10.15
Søndag 2/2 kl. 10.15, 12.15

De 5 i Dinosauernes Dal

Lørdag 7/3 kl. 10.15
Søndag 8/3 kl. 10.15, 12.15

12-årige Lucia går på den internationale 
julemandsskole, hvor hele verdens  
forskellige julemænd bliver lært op.  
Lucia vil også gerne være julemand, men 
det må hun ikke, for det er kun drenge, 
der får lov til at gå i julemandsklassen. Og 
sådan har det altid været. Men hun får sit 
ønske opfyldt, da hun vinder i lotteriet. 
Julemandsskolen giver hende én chance: 
hun skal bestå optagelsesprøven, som alle 
andre. Hun skal opfylde menneskedrengen, 
Alberts største juleønske, nemlig at hans 
far, der er ramt af en mystisk sygdom, 
bliver rask, inden det er for sent. Det bliver 
starten på et forrygende juleeventyr med 
en rejse til Viborg i Danmark. 

BEMÆRK SAL 2 
For alle
Køb medlemskab til ét hold:

Lørdage   kl.10.30
Søndage  kl.10.30
Søndage kl. 12.30

Filmen slutter ca. kl. 11.50 eller 13.50
Filmen har dansk tale og er tilladt for alle, men 
frarådes børn under 7 år

Filmen slutter ca. kl. 11.50 eller 13.50
Filmen har dansk tale og er tillladt for alle, men 
frarådes børn under 7 år

Filmen slutter ca. kl. 11.45 eller 13.45
Filmen har dansk tale og er tilladt for alle, men 
frarådes børn under 7 år

Filmen slutter ca. kl. 11.55 eller 13.55
Filmen har dansk tale og er tilladt for alle, men 
frarådes børn under 7 år

Filmen slutter ca. kl. 11.45 eller 13.45
Filmen har dansk tale og er tilladt for alle

Filmen slutter ca. kl. 11.55 eller 13.55 
Filmen har dansk tale og er tilladt for alle

Filmen slutter ca. kl. 12.05 eller 14.05
Filmen har dansk tale og er tilladt for alle, men 
frarådes børn under 7 år

Filmen slutter ca. kl. 11.45 eller 13.45
Filmen har dansk tale og er tilladt for alle

Filmen slutter ca. kl. 12.05 eller 14.05
Filmen har dansk tale og er tilladt for alle

Bien Maja -  
på nye honningeventyr Jakob og Peter Plys

Julemandens DatterCoco

Filmen slutter ca. kl. 11.55 eller 13.55
Filmen har dansk tale og er tilladt for alle, men 
frarådes børn under 7 år


