Aarhus Skolebio og Korsør Filmklub samt DaBUF inviterer til Filmgennemsyn
d. 9. marts 2019
Filmgennemsyn afholdes i:
NFB Aarhus C, Skt. Knuds Torv 15, 8000 Aarhus C &
Korsør Biograf Teater, Jens Baggesens Gade 17, 4220 Korsør
PROGRAM
8.30

Morgenmad

9.00
9.10

Los Bando - 90 min. / 7
Den store stygge ræv - 83 min. / DK tale / A

10.30

Kaffepause

10.45
10.55

The Miseducation of Cameron Post - 91 min. / 15
Pjuske flyver fra reden - 83 min. / DK tale / A

12.15

Frokost

12.55
13.05

I Kill Giants - 106 min. / 11
Hacker - 96 min. / 7

14.40

Kaffepause

15.00

Møde I Aarhus afholdes mødet i det nærliggende Børnekulturhus, hvor der vil være
'underholdning' til børnene.
I Korsør afholdes mødet i biografen og børnene vil have mulighed for at se film imens.

Tilmelding: Senest fredag d. 1/3-2019 via DaBUF Bio
Pris kr. 150,- pr. pers. (dækker forplejning)

Om filmene:
Hacker - 96 min. | DK 2019 | Prem. 28/3-19 | Censur: 7 | Scanbox
Benjamin er 13 år og en dygtig hacker. Han bor på et bosted, fordi han mistede sin mor, da han var syv år,
og aldrig har kendt sin far. En dag opsøger to mænd fra Forsvarets Efterretningstjeneste Benjamin, fordi de
har spottet en kvinde på en overvågningsvideo, som de mener kan være hans mor. Da chokket har lagt sig,
beslutter Benjamin sig for at starte sin egen hemmelige undersøgelse af, hvad der er sket med hans mor.
Han får hjælp af Savannah, der også bor på bostedet, og de finder hurtigt ud af, at Benjamins mor ikke har
været den, han troede, hun var, og at hun har været del af en hemmeligstemplet mission. Da de hacker
Forsvarets Efterretningstjeneste, opdager de, at Benjamin er en langt vigtigere brik i spillet om hans mors
forsvinden, end han troede.

Pjuske flyver fra reden - 83 min. DK tale | Island 2018 | Prem. 28/2-19 | Censur: A | Angel
Vinteren står for døren, og det er tid for Pjuskes og hans familie at trække sydpå. Men den lille PJUSKE
forhindres i at flyve med sin familie og han efterlades helt mutters alene på Island. Han beslutter sig for at
krydse øen i håb om at nå den mystiske dal, han har hørt sin familie snakke om. Paradisdalen - en dal, hvor
det aldrig bliver vinter. På sin rejse lurer mange farer, men han bliver også gode venner med den halvskøre
kæmpefugl, GIRON, som har fået sine vinger stækket af den onde rovfugl, DYSTER. Sammen udgør det
skæve makkerpar et stærkt værn mod vinterens farer i deres fælles færd mod Paradisdalen og mod Pjuskes
genforening med sin familie.

Filmen har vundet en række priser bl.a. 'Bedste Børnefilm' på Kristiansand Internationale
Børnefilmfestival 2018.
Den store stygge ræv - 83 min. DK tale | Frankrig 2017 | Ingen bioprem. | Censur: A | Angel
I DEN STORE STYGGE RÆV - og alle hans venner møder vi eksempelvis en kanin, en and og en gris, der får
ansvaret for at aflevere en baby til sine forældre, fordi storken selv er for dvask til at gøre det. Vi møder
også en sulten ræv, der finder et helt kuld nyudklækkede kyllinger, som han beslutter sig for at opdrage og
passe på i stedet for at æde. Og så har vi en and, som gerne vil være Julemanden og ikke aner, hvordan
man rent faktisk svømmer, og et firben, der dukker op ud af det blå og taler kinesisk.

Filmen har vundet en række priser i 2018 bl.a. 'Bedste Animationsfilm' på Annecy International
Animated Film Festival.
I Kill Giant - 106 min. | USA 2018 | Prem. 5/7-18 | Censur: 11 | Camera
Nørden Barbara mobbes i skolen, og gemmer på en hemmelighed hjemme. Så hun søger tilflugt i sin egen
fantasiverden, hvor hun tager kampen op med både dæmoner og kæmper, der truer hendes verden. Men
kan hun forhindre, at katastrofen rammer?

Filmen er instrueret af danske Anders Walther og har vundet en række priser bl.a. prisen som
'Bedste Børnefilm' på BUSTER 2018 - valgt af vores egen DaBUF jury - samt 'Bedste Børnefilm' på
BUFF Internationale Filmfestival 2018.

The miseducation of Cameron Post - 91 min. | USA 2019 | Prem. 28/2-19 | Censur: 15 |
41Shadows
Året er 1993 og teenageren Cameron Post lever et helt almindeligt liv som den helt perfekte gymnasieelev.
En dag tager hun endelig mod til at kysse en pige på bagsædet af en bil, men dette intime øjeblik afbrydes,
da pigerne opdages. I den dybt religiøse lille by betragtes homoseksualitet som en synd, og Cameron
sendes til en kristen omvendelseslejr i håbet om, at hun på lejren kan ”pray away the gay”. På lejren møder
Cameron imidlertid en gruppe ligesindede unge, som hun hurtigt bliver venner med, og for første gang i sit
liv føler hun sig ikke længere så alene.

Filmen vandt prisen ' U.S. Grand Jury' på Sundance Film Festival 2018.
Los Bando - 90 min. | Norge 2018 | Ingen bioprem. | Cnesur: 7 | Sweet Chili Entertainment
Grim og Alex har siden de var 8 år drømt om at spille til Norges årlige mesterskab i rock, og nu byder
muligheden sig endelig. Problemet er bare, at Alex faktisk synger forfærdeligt, og så har de heller ikke
nogen bassist eller chauffør. Grim må derfor handle hurtigt. Efter en mislykket audition hyrer de 9-årige
Thilda til at være deres bassist - på cello. Og heldigvis er det lokale rally-talent Martin klar til at køre bandet
afsted mod sejr, selvom han godt nok ikke har noget kørekort. Sammen krydser de landet i et kapløb med
tiden, for alt fra karaoke-konkurrencer til bryllupper forsinker dem konstant. Og familie og politi er lige i
hælene på dem! En hæsblæsende og hylende morsom road movie.

Filmen har vundet en række priser bl.a. 'Bedste Film' på Kristiansand Internationale
Børnefilmfestival 2018.

