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MINI
BIO
MÅLGRUPPE 

0.-2. KL.
Filmene i Mini-bio vises 
på lørdage kl. 13.30  
og søndage kl. 11.00  
og 13.30
Herlige filmperler for de  
yngste børn. Alle filmene  
er med dansk tale.

1 
FILM

2 
FILM

3 
FILM

KRUMMERNE – DET ER SVÆRT AT VÆRE 11 ÅR
Krumme finder nogle gamle Kim-bøger på loftet, som han sluger råt, og han bliver 
inspireret til at starte sit eget detektivbureau med sin ven Tom. Da forbryderne,  
Tina og Jeff, stjæler Anastasia-diamanten fra Nationalmuseet, ser Krumme sin 
chance: At fange forbryderne for at vinde Yrsas hjerte. Men det går ikke så let som 
i Kim-bøgerne, for det er nemlig svært at være 11 år, når man også vil vinde Yrsas 
kærlighed.

Spilletid: ca. 1 time og 24 min. Spilledag: Lørdag d. 21/1 og søndag d. 22/1

FAMILIEN JUL OG NISSEHOTELLET
Hugo på tolv år elsker stadig nisser, men bliver drillet af sine jævnaldrende. Hugo 
beslutter derfor at gå mod sine følelser og tvinge sig selv til at blive stor. Men da 
familien er på juleferie, opdager han, at der bor nisser på hotellet. Hugo prøver at 
fortrænge det og kæmper en indre kamp for ikke at hjælpe nissepigen Sne, som har 
mistet sine nisseforældre og bor alene med sine søskende. Sne vil hjem til nissernes 
land, men kan ikke få rensdyrene til at flyve, for hun har aldrig lært magi.  
Spørgsmålet er, om Hugo lader sig overtale til endnu et nisseeventyr.

Spilletid: ca. 1 time og 31 min. Spilledag: Lørdag d. 5/11 og søndag d. 6/11

DEN MAGISKE MÅNEREJSE 
Drengen Peter tager på en magisk rejse mod månen for at redde sin lillesøster  
Anne, der kidnappes af den ondskabsfulde Månemand. For at gøre ondt værre viser 
det sig, at Månemanden tilmed truer hele universet med sin månekanon!
En stor mundfuld for en ung dreng, men heldigvis møder Peter flere magiske  
venner på sin vej mod månen; heriblandt den søvnige Ole Lukøje og den talende  
bille Hr. Zumzemann. Den umage gruppe er fast besluttet på at stoppe Månemanden 
og redde Anne og deres rejse tager dem til eventyrlige verdener som Stjerneengen 
og Natfeernes slot i skyerne.

Spilletid: ca. 1 time og 25 min. Spilledag: Lørdag d. 8/10 og søndag d. 9/10



GÆLDENDE FOR ALLE 3 MÅLGRUPPER
Forældre, bedsteforældre, søskende 
eller andre interesserede kan tilmelde  
sig til samme pris: kr. 200,- pr. person.  
Det er muligt at tilmelde sig flere hold.

VELKOMMEN TIL 
SÆSON 
2022/2023
Filmklubben ”Mirakel” tilbyder en 
masse gode film for alle alders-
klasser. Hvert år er der rigtig 
mange medlemmer af filmklub-
ben, og vi gør selvfølgelig alt for 
at skaffe de bedste og bedst 
egnede film hjem til hver gruppe.

Det er en helt speciel oplevelse, 
at sidde, sammen med kamme-
raterne eller familien, i en fyldt 
biografsal og opleve filmene på 
det store lærred og med den 
perfekte lyd. Det er alt sammen 
med til at gøre biografoplevelsen 
endnu større.

For Mini- og Lømmel holdene 
anbefaler vi at man i klassen 
aftaler, om filmen skal ses lørdag 
eller søndag, så man får købt 
medlemskab til samme film som 
resten af klassen. 

4 
FILM

5 
FILM

! 
INFO

PAW PATROL: FILMEN
Paw Patrol er klar til deres helt store opgave. Hvalpene Chase, Marshall, Skye,  
Rubble, Rocky og Zuma er altid klar til at rykke ud, når faren truer i det ellers ret  
fredelige Adventure Bay. I nabobyen Adventure City har de valgt en ny borgmester, 
som har nogle besynderlige og ofte farlige ideer, og så må Paw Patrol rykke til  
undsætning.

Spilletid: ca. 1 time og 27 min. Spilledag: Lørdag d. 25/3 og søndag d. 26/3

CLIFFORD – DEN STORE RØDE HUND
Den 12-årige Emily Elizabeth får en lille, rød hundehvalp som gave af en magisk  
dyreredder. Den næste dag vågner hun op til synet af en kæmpestor hund i sin  
lille New York lejlighed.
Hunden Clifford tiltrækker meget opmærksomhed - også online. Det gør ham til en 
stor attraktion, ikke mindst for folk som selv gerne vil have fat i den specielle hund. 
Et eventyr er i vente for Emily og hendes impulsive onkel Casey, når Clifford kommer 
på afveje.

Spilletid: ca. 1 time og 37 min. Spilledag: Lørdag d. 25/2 og søndag d. 26/2



Filmene i Lømmel-bio vises 
på lørdage og søndage 
kl. 16.00 

Masser af spænding, eventyr, sjov 
og ballade – du kan godt glæde dig. 
Alle filmene er med dansk tale.

LØMMEL
BIO
MÅLGRUPPE 

3.-5. KL.

1 
FILM

2 
FILM

3 
FILM

MONSTERFAMILIEN – DEN UPERFEKTE MISSION
Den umage familie Wishbone skal denne gang forsøge at redde to af deres venner, 
der er blevet kidnappet af en monsterjæger.
Det betyder, at familien igen må forvandle sig til de elskelige monstre.  
Mor Wishbone bliver en vampyr, mens farmand forvandles til Frankenstein’s  
monster, og de to børn transformeres til henholdsvis en varulv og en mumie.
Den står således på en både sjov og noget uperfekt redningsmission for at få  
deres venner tilbage i god behold.

Spilletid: ca. 1 time og 43 min. Spilledag: Lørdag d. 21/1 og søndag d. 22/1

SYNG 2 
Den altid optimistiske koala Buster Moon og hans stjernespækkede musicaltrup er 
i gang med forberedelserne til deres mest ekstravagante show nogensinde. De skal 
nemlig opsætte en musical i Crystal Tower teatret i den berømte by Redshore City.
Det har de fået lov til af Crystal Entertainments nådesløse chef, ulven Jimmy Crystal, 
på én betingelse: De skal forsøge at overtale verdens mest afsondrede rockstjerne 
til at medvirke. Hvis ikke det lykkedes, er Buster Moon og vennerne i store problemer 
med ulven. Derfor må de sætte alle kræfter ind på at holde deres løfte og samtidig 
sørge for, at deres musical bliver den bedste, Jimmy Crystal nogensinde har set.

Spilletid: ca. 1 time og 50 min. Spilledag: Lørdag d. 5/11 og søndag d. 6/11

AINBO – AMAZONAS VOGTER
Pigen Ainbo bor dybt inde i Amazon-junglen. Da Ainbo opdager, at hendes by bliver 
truet, går det ligeledes op for den unge jæger, at der findes andre mennesker end 
hendes eget folk. Hun oplever, hvordan hendes paradisiske regnskov bliver truet af 
fremmede udefra – mineselskaber, som ulovligt fælder skover, graver i jorden,  
ødelægger og forurener. Hun beslutter sig for at tage kampen op og påkalder sig 
skovens ånder
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.

Spilletid: ca. 1 time og 24 min. Spilledag: Lørdag d. 8/10 og søndag d. 9/10



ALLE KAN   
TILMELDE 
SIG
Alle kan tilmelde sig filmklubben, 
også mindre søskende, forældre, 
bedsteforældre o.s.v.  

Prisen er den samme kr. 200,- pr. 
person.

Der ydes ikke medlemsrabat til 
filmklubberne.

For Mini- og Lømmel holdene 
anbefaler vi at man i klassen 
aftaler, om filmen skal ses lørdag 
eller søndag, så man får købt 
medlemskab til samme film som 
resten af klassen.

GÆLDENDE FOR ALLE 3 MÅLGRUPPER
Åbent hus i biografen lørdag d. 3. september 
kl. 11-13 hvor vi sælger filmklub- 
medlemskaber.

4 
FILM

5 
FILM

TERNET NINJA 2
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 fordøjelsesapp. 
Evigt lækkersultne Sune er også med – og selvfølgelig Askes (uundværlige) onkel 
Stewart, der som altid spreder hygge i familien. 

Spilletid: ca. 1 time og 26 min. Spilledag: Lørdag d. 25/3 og søndag d. 26/3

ENCANTO
Pigen Mirabel og hendes familie lever i et skjult, fantastisk sted i Colombias bjerge 
kaldet Encanto. Madrigal-familien besidder alle magiske kræfter og har gjort det  
siden tidernes morgen, hvor overnaturlige evner er blevet videregivet fra generation 
til generation. Pigen Mirabel har som den eneste i Madrigal-klanen ingen super-
kræfter. Men da hun opdager, at magien, der omgiver deres hjem, er i fare, bliver  
hun familiens bedste håb.

Spilletid: ca. 1 time og 40 min. Spilledag: Lørdag d. 25/2 og søndag d. 26/2

! 
INFO



Filmene i Teenage-bio 
vises på søndage 
kl. 18.45

TEENAGE
BIO
MÅLGRUPPE 

6. KL. 
OG OP

1 
FILM

2 
FILM

3 
FILM

GHOSTBUSTERS: AFTERLIFE
Den enlige mor Callie flytter med sine to børn til en lille by, hvor de har arvet et  
faldefærdigt hus af hendes far. Snart opdager de en forbindelse til de oprindelige 
Ghostbusters og deres afdøde bedstefars hemmelige arv, mens spøgelserne også 
dukker op i byen.

Spilletid: ca. 2 timer og 4 min. Spilledag: Søndag d. 6/11

SPIDER-MAN: NO WAY HOME
For første gang kan Spider-Man ikke længere gemme sig bag masken, og han kan 
ikke længere adskille sit liv som superhelt fra hans normale liv. Da han spørg Doctor 
Strange om hjælp kommer der endnu mere på spil, hvilket tvinger ham til at finde ud 
af, hvad det i virkeligheden betyder at være Spider-Man.
 

Spilletid: ca. 2 timer og 28 min. Spilledag: Søndag d. 22/1

SHANG-CHI
Den tilsyneladende helt almindelige fyr Shaun gemmer på en noget anden fortid,  
end hvad bl.a. hans bedste veninde Katy ved.
Shaun hedder nemlig rigtigt Shang-Chi og har haft en barndom fyldt med hård 
kampsports-træning. Det får han en dag brug for, da han angribes af en gruppe  
skurke ombord på en kørende bus.
Herfra er der ingen vej tilbage for Shang-Chi og Katy, som nu kastes ud på et vildt 
eventyr for at sætte en stopper for den lyssky organisation The Ten Rings.

Spilletid: ca. 2 timer og 12 min. Spilledag: Søndag d. 9/10



KØB AF
BILLETTER
Der udleveres et sæt billetter  
til alle, med oplysninger om  
spilledage og spilletider.  
Den billet, som svarer til dagens  
forestilling, skal medbringes  
hver gang. 

Opbevar resten af billetterne 
hjemme, vi erstatter ikke tabte 
billetter, men nye billetter kan 
købes til en pris, der svarer til det 
antal forestillinger, der er tilbage. 

Der gives kun adgang mod 
 aflevering af billet.

GÆLDENDE FOR ALLE 3 MÅLGRUPPER
Du kan glæde dig til 5 spændende,  
underholdende og helt forrygende film.  
Alle filmene har lækker digitallyd og  
vises i 2D.

4 
FILM

5 
FILM

NO TIME TO DIE
I ”No Time To Die” har Bond forladt aktiv tjeneste og nyder det stille liv på Jamaica. 
Men freden slutter brat, da hans gamle ven Felix Leiter fra CIA dukker op og beder 
om hjælp. Missionen handler om at redde en kidnappet forsker, men opgaven viser 
sig at være langt mere forræderisk end ventet, da Bond kommer på sporet af en 
mystisk skurk bevæbnet med farlig, ny teknologi.

Spilletid: ca. 2 timer og 44 min. Spilledag: søndag d. 26/3

BLACK WIDOW
Vi befinder os i tiden før ’Endgame’, hvor Black Widow er ved at undersøge de  
mørkere sider af hendes hovedbog, da en farlig konspiration med tråde til hendes 
fortid opstår.
Forfulgt af en kraft, der ikke skyr nogle midler for at stoppe hende, må Natasha 
håndtere sit liv som spion og de forliste relationer, som blev efterladt i hendes  
kølvand, længe før hun blev en Avenger.

 

Spilletid: ca. 2 timer og 14 min. Spilledag: søndag d. 26/2

! 
INFO



BILLETSALGET STARTER  
LØRDAG DEN 3. SEPTEMBER KL. 11.00

OG KAN KØBES PÅ FØLGENDE MÅDER

Torvet 6  |  8464  Galten  |  Tlf.: 86 94 51 55  |  biohuset.dk  |  info@biohuset.dk  |  Kontor tlf.: 23 32 37 14  |  Mandag-torsdag 9.00-12.00

Åbent hus i BIO Huset lørdag d. 3/9 kl. 11.00-13.00 hvor vi sælger filmklubmedlemskaber. 
Du får dine billetter med det samme.

Du kan også købe dit medlemskab på vores hjemmeside www.biohuset.dk fra lørdag d. 3/9 kl. 13.00. 
Du skal her vælge om du selv vil printe billetterne ud, eller du vil have dem sendt til din smartphone.

 I BIO Husets normale åbningstid.

Det er en god idé at være i god tid, da holdene hurtigt bliver udsolgt.
Der er personale i salen under alle forestillingerne, 

så vi kan sikre os, at der er ro og orden, mens vi ser film.
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