
Ballerup Børne- & Ungdomsfilmklub, Stenløse Børne- & Ungdomsfilmklub og 
Popcorner, Ikast samt DaBUF inviterer til Filmgennemsyn d. 14. marts 2020 
 
 
Filmgennemsyn afholdes i: 
Baltoppen Bio, Baltorpvej 20, 2750 Ballerup 
IkastBio, Strøget 49, 7430 Ikast 
 

 
PROGRAM 
 
8.30 Morgenmad 
 
9.00 | Sal 2 Fight girl – 90 min. tekstet/10+ - INGEN DANSK BIOGRAF PREMIERE  
9.10 | Sal 1 Sam Sam – 77 min. DK tale/A - FORPREMIERE  

 
10.30 Kaffepause 
 
10.45 | Sal 2 Drømmebyggerne – 81 min. DK tale/7 
10.50 | Sal 1 Bjergkøbing rejser til månen – 75 min. DK dub./A - INGEN DANSK BIOGRAF PREMIERE  

  
12.10 Frokost 
 
12.50 | Sal 2 Weathering with you – 114 min. tekstet/7 – anbefales fra 10 år 

13.00 | Sal 1 Fremad – 102 min. DK tale/7 

 
14.45 Kaffepause 
  
15.00 Møde  
15.00 | Sal 2 Felix på vilde eventyr – 90 min. DK tale/A (for børnene) 
   
 

Tilmelding: Senest fredag d. 6/3-2020 til sekr@dabuf.dk 
Pris kr. 150,- pr. pers. (dækker forplejning) 

 

mailto:sekr@dabuf.dk


LIDT OM FILMENE: 

 
FIGHT GIRL – 90 min.  

Holland/Belgien 2018 | Ingen biopremiere | DK tekster / 10+ | Instr.: Johan Timmers | Angel Films 

 

Bodil, også kaldet Bo, står mellem sine egoistiske forældre, der bekriger hinanden for at få 

forældremyndigheden. Bo må påtage sig at håndtere både sine forældres kontroverser, såvel som sin 

introverte og diabetiske storebrors teenagekvaler. Hendes indestængte vrede hober sig op, men gennem 

sin nye veninde Joy introduceres hun til kickboksning. Det bliver et skelsættende vendepunkt for hende. 

Her kan hun nemlig få afløb for sine indestængte følelser. Hun sætter sig for at kvalificere sig til at blive 

Shooting Star. Men kan Bo lære at bevare overblikket og omsætte sin vrede for at bruge den taktisk i 

sporten i stedet? Filmen vandt Young Audience Award 2019! 

 

SAM SAM – 77 min.  

Frankrig 2020 | Prem.: 19/3-20 | DK tale / Alle | Instr.: Tanguy de Kermel | SF Studios 

 

Den unge og frygtløse Samsam har næsten alt, hvad en kosmisk helt kunne drømme om: kærlige, heroiske 

forældre, en masse supervenner og hans egen flyvende tallerken til at udforske rummet… Bortset fra at han 

ikke har fået sine superkræfter endnu! Da Mega, den nye seje pige i byen, hævder, at hun kan hjælpe 

Samsam med at opdage sine overnaturlige evner, fører det dem ud på et spændende eventyr i det ydre 

rum, hvor Samsam vil lære, at venskab og mod kan være de stærkeste superkræfter, han kunne ønske sig.   

 

DRØMMEBYGGERNE – 81 min.  

DK 2020 | Prem.: 6/2-20 | DK tale / 7 | Instr.: Kim Hagen Jensen | SF Studios 

 

12-årige Minnas liv bliver vendt på hovedet, da den nye bonussøster Jenny flytter ind. Jenny er en plage, og 

Minna vil have hende ud af sit liv! En nat møder Minna Drømmebyggerne og opdager, at hun kan ændre 

Jenny ved at ændre hendes drømme. Men at ændre drømme har store konsekvenser. Så Minna må redde 

Jenny i drømmeverdenen for at redde sin familie i den virkelige verden. 

 

 

BJERGKØBING REJSER TIL MÅNEN – 75 min.  

Norge 2018 | Ingen biopremiere | DK dub. / Alle | Instr.: Rasmus A. Sivertsen | Nordisk  

 

Et rumkapløb er skudt i gang, efter det er bestemt ved lov, at man nu kan eje selveste månen. Tænk hvis 

det var os! Det synes opfinderen Theodor Fælgen og hans ven Sofus lyder spændende, også selvom Ludvig 

er lidt skeptisk. I den norske regering er man også ivrige for at komme til månen, så Theodor får opbakning 

til at bygge sin raket. Hele landet holder øje med lille Bjergkøbing, da dagen endelig kommer hvor raketten 

skal sendes afsted. Kun Ludvig er træt af rumkapløbet, men kommer ved et uheld sammen med Sofus og 

statsmanden Vigfus op i raketten. Vigfus er især interesseret i månens særlige støv, det er det, der får den 

til at lyse så klart, men det kan vist også bruges til andre ting... 

 



WEATHERING WITH YOU – 114 min.  

Japan 2020 | Prem.: 12/3-20 | DK tekster / 7 anbefales fra 10+ | Instr.: Makoto Shinkai  | Camera Film 

 

Den sjove og smukke 'Your Name' fra 2016 var historien om teenagedrengen og –pigen, der skifter kroppe 

på må og få. Filmen blev en kæmpe succes i både Japan og udlandet, og nu er Makoto Shinkai, der skrev og 

instruerede den, klar med en ny film. Den animerede fantasy-film 'Weathering With You' handler om 

teenagedrengen, Hodaka, som er løbet hjemmefra til Tokyo. Her møder han den unge solskinspige, der 

viser sig at kunne manipulere med vejret. 

 

 

FREMAD – 102 min.  

USA 2020 | Prem.: 5/3-20 | DK tale / 7 | Instr.:  Dan Scanlon | Disney 

 

I ”Fremad”, som foregår i et forstads-fantasymiljø, får brødrene Ian og Barley foræret en trylleformular, 

som de bruger til at fremmane deres far – eller i al fald halvdelen af ham. De to brødre må derfor lede efter 

et gammelt kort som kan lede dem videre til Fønixjuvelen, hvor de kan fuldende deres færd. Undervejs 

opsøger de Manticore, der engang var en frygtløs kriger, men som nu bestyrer en kro. De to brødre drager 

derfra ud på en storslået færd for at opdage, om der stadig er en smule magi tilbage i verden.  

 

 

FELIX PÅ VILDE EVENTYR – 90 min.  

Kina 2019 | Prem.: 9/9-19 | DK tale / A | Instr.:  Gary Wang | Sandrew Metronome 

 

Familiefilmen 'Felix på vilde eventyr' handler om den midaldrende kat Buller, som lever et liv i sus og dus i 

et højhus med sin søn Felix. Felix er en vild og eventyrlysten killing, som er nysgerrig på verdenen udenfor. 

En dag begiver han sig udenfor lejligheden for at finde katteparadiset Kattopia, hvor han håber at møde sin 

mor. For at finde sin søn må Buller derfor begive sig på en farefuld færd gennem storbyens gader sammen 

med sin gode ven, papegøjen Arald. 'Felix på vilde eventyr' fortæller med levende og farverig animation en 

hjertevarm historie om dét at blive væk fra hinanden, og hvordan man finder sammen igen. 

 


