PROGRAM SÆSON
- lige de ﬁlm vi gerne vil se!
Vi vidste det bare ikke...

2018
&
2019

Læs venligst hele
programmet af hensyn
til de praktiske
oplysninger

TILMELDING
Find os på www.kinogrenaa.dk
Tilmelding på www.dabufbio.dk/grenaaboernebio
Børnebio kan godt bruge hjælp fra forældre,
så hvis du kan hjælpe en dag eller to, udfyld
venligst nedenstående blanket.

Har du spørgsmål?
Kontakt: grenaaboernebio@gmail.com

Elever der gå
r i skole i en
anden komm
une, skal ko
mme
ned i Kino de
n 5. oktober
kl. 15.30-17
.30 og købe
sit
medlemskab
der.

Kære forældre
Husk vi har brug for din hjælp - også om onsdagen! Udfyld og aﬂever blanketten
fredag den 5. oktober 2018, evt. send en mail: grenaaboernebio@gmail.com
TLF:

NAVN:
ADRESSE:
KAN HJÆLPE PÅ FØLGENDE DATOER:

/

/

/

/

/

Tilmelding - BENYT BLOKBOGSTAVER
(Sæt kryds) HOLD:

1

2

(Sæt kryds her for hvilken ugedag på hold 4)
Mandag
Tirsdag
HOLD 4:

3

Onsdag

NAVN:

OBS!
1 blank
et
pr. barn

ADRESSE:
MEDLEMMETS PERSONNUMMER:
SKOLE:

KLASSE:

FORÆLDRES TLF:

E-MAIL:

FORÆLDREUNDERSKRIFT:

TILMELDING
KÆRE MEDLEMMER
Så er vi klar til endnu en sæson med
nogle gode ﬁlm. Vi har igen lagt os i
selen for at sætte et godt ﬁlmprogram
sammen. Få fat i venner og bekendte
og kom i Kino og få en på opleveren.
En god ﬁlm, skal ses i biografen.
For god ordens skyld...
• Cykler parkeres bag Kino.
• Der vil være tilsyn med jer 5 min.
efter ﬁlmen er slut.
• Medbragt mad og drikke må ikke
medtages.
STØT KIOSKEN - DE STØTTER OS!
• Ved 3D-forestillinger udleveres
1 stk. 3D-brille pr. medlem ved
indgang til salen. Efter forestillingen aﬂeverer hvert medlem
1 stk. 3D-brille ved udgangen.
Manglende 3D-brille erstattes med
150 kr. pr. stk. (faktura sendes til
hjemmet).
• Skulle der mod forventning opstå
problemer, vil vi kontakte dine
forældre.
• Kontingent for sæson 2018/2019:
150 kr. Kun plads til 300 på hvert
hold (hold 4 dog 3x60).

SIDSTE TILMELDING:
fredag den 5. oktober
kl. 15.30-17.30

Tilmeld jer:
facebook.com/grenaaboernebio
Du kan tilmelde dine børn på to måder:
1) Betaling via internet: Gå ind på:
www.dabufbio.dk/grenaaboernebio
- udfyld felterne - send, og du er med.
2) Kontant betaling ved fremmøde i Kino:
fredag den 5. oktober kl. 15.3017.30 er sidste tilmeldingsdato
- husk blanketten. Ingen dankort,
mobilepay er mulig.

OBS!
ld i
start er opho
Efter ﬁlmens
KE
rhal og sal IK
biografens fo
ere
dre end hjælp
n
a
r
fo
t
d
a
ll
ti
er
og medlemm
SUB-READER
:
Få underteks
terne læst op
.
Kino har Sub
-R
e
a
d
e
r
- installer Su
b-Reader app
’en på
din telefon følg vejlednin
gen
og få underte
ksterne læst
o
p
via
din telefons
headset.
Læs mere på
www.subrea
der.dk

Generalforsamling
tirsdag den 3. marts
2019 kl. 18.00
Alle medlemmer og deres
forældre er velkomne

HOLD 1
0. + 1. klasse - mandage kl. 15.45 i den store sal

HODJA FRA PJORT
5. november kl. 15.45 slut ca. kl. 17.05
Den gode historie om
Hodja og hans rejse
- i en ny version.

DEN LILLE JULEMAND OG DET
MAGISKE SNEFNUG
3. december kl. 15.45 slut ca. kl. 17.05
Det er ikke nemt
at skulle overtage
julemandens job,
når man er 7 år.

HULEMANDEN STEN
7. januar kl. 15.45 slut ca. kl. 17.15
Sten, den modige hulemand, har
store drømme om at
opleve store eventyr.
Eventyret ender
med at ﬁnde ham,
da landsbyen bliver
overtaget.

Medlemskort SKAL
medbringes og vises
ved indgangen

PADDINGTON 2

VITELLO

4. februar kl. 15.45 slut ca. kl. 17.25
Paddington skal have
løst gåden om den
stjålne gave, som
han har knoklet for
at tjene penge til.

4. marts kl. 15.45 slut ca. kl. 17.00
Vitello vil gerne ﬁnde
sin far, som hans
mor ikke vil fortælle
ham så meget om.

HOLD 2
2. + 3. klasse - tirsdage kl. 15.45 i den store sal

KIDNAPNING

BILER 3

6. november kl. 15.45 slut ca. kl. 17.05
Bertram og hans familie får problemer,
da de skal hjælpe
onkel George med en
af hans ﬁkse ideer.

4. december kl. 15.45 slut ca. kl. 17.30
Kan McQueen hamle
op med de nye,
hurtigere biler?

3D

FAR TIL 4 I SOLEN

Mister du dit
medlemskort SKAL
du købe et
erstatningskort
(5 kr.)

8. januar kl. 15.45 slut ca. kl. 17.15
Far er klar til
kampen om at blive
”Årets Solfamilie” på
den tiltrængte ferie
sydpå.

FERDINAND

GRUSOMME MIG 3

5. februar kl. 15.45 slut ca. kl. 17.30
Ferdinand, den store
tyr, der har et hjerte
af guld og bare vil
ligge og dufte til
blomster. Ved en fejl
bliver han udvalgt til
at være den største
og farligste tyr.

5. marts kl. 15.45 slut ca. kl. 17.15
Gru får sig en ukendt
tvillingebror, samtidig med at han skal
tage sig af Balthazar.

HOLD 3
4. + 5. klasse - onsdage kl. 15.45 i den store sal

ASKEDRENGEN I
TROLDKONGENS SAL
7. november kl. 15.45 slut ca. kl. 17.25
For at skaffe penge
til at redde familiens
gård, tager Espen og
hans brødre ud for
at befri prinsessen.

DEN LILLE VAMPYR
5. december kl. 15.45 slut ca. kl. 17.05
Vampyren Rudolf får
hjælp af den dødelige Anton til at redde
sin familie.

3D
JEG ER WILLIAM

Efter forestillingen
er der udgang gennem
sidedørene. Ingen udgang
gennem forhallen

9. januar kl. 15.45 slut ca. kl. 17.10
William har det ikke
nemt. Han forsøger
at hjælpe sin onkel,
som han bor hos,
samtidig med at han
bliver drillet af et par
klassekammerater.

JUMANJI

LANDET AF GLAS

6. februar kl. 15.45 slut ca. kl. 17.45
Filmen om spillet der
bliver levende. Mødet
med overnaturlige
dyr og farer der lurer.

6. marts kl. 15.45 slut ca. kl. 17.15
Jas møder en ung
elverpige. Elverpigen
har brug for hjælp til
at komme hjem til
sin familie, dybt inde
i skoven.

HOLD 4
6., 7., 8. + 9. klasse - mandag, tirsdag eller onsdag
kl. 16.00 i den lille sal
ANTMAN AND THE WASP

BABYDRIVER

5.-7. november kl. 16.00-18.00
Antman og The Wasp
må kæmpe side om
side for at forpurre
skurkens plan.

3.-5. december kl. 16.00-17.50
Baby møder sit livs
kærlighed og vil
lægge sit liv som
kriminel bag sig. Det
går dog ikke helt
som forventet.

3D
MIDNIGHT SUN

MENS VI LEVER

7.-9. januar kl. 16.00-17.30
Katie møder sit livs
kærlighed, hvilket får
store konsekvenser.
Charlie bliver ved
Katies side, trods sin
unge alder.

4.-6. februar kl. 16.00-17.35
Autentisk ﬁlm om
ﬁre skæbner, hvis
liv ændres ved en
tragisk begivenhed.

RAMPAGE OUT OF CONTROL

Kiosken tilbyder:
Børnemenu
40 kr.

4.-6. marts kl. 16.00-17.45
Kampen for at redde
de ellers fredelige
dyr og samtidig
stoppe en dødelig
virus.

Tag i biografen med
Grenaa Børnebio
Programmet er lavet med støtte fra:

Grenaa Børnebios bestyrelse:
Bettina, Lone, Susanne, Lise, Bine,
Jesper, Knud, Mikkel og Morten

