Ballerup Børne- & Ungdomsfilmklub, Stenløse Børne- & Ungdomsfilmklub og
Popcorner, Ikast samt DaBUF inviterer til

Filmgennemsyn d. 20. november 2021
Filmgennemsyn afholdes i:
Format Bio, Ballerup-Centret 2, 2750 Ballerup
Ikast Bio, Strøget 49, 7430 Ikast

PROGRAM
8.30

Kaffe & croissanter

8.50
9.05

CODA | 7 | 111 min.
Oklingerne – Velkommen til Hørmestrup | DK tale / A | 86 min.

10.30 (10.40) Pause (tiden i parentes er for den længste film)
10.55
11.05

Julemand & Co. | DK tale / 7 | 92 min. - FORPREMIERE
Abestjernen | DK tale / 7 | 76 min.

12.20 (12.30) Frokost (tiden i parentes er for den længste film)
12.55
13.10

Skyggen i mit øje | 15 | 117 min.
Ida og Pjalte | DK tale / A | 90 min.

14.40 (14.55) Pause (tiden i parentes er for den længste film)
15.10
15.10

Boss Baby 2: Det bli’r i familien | DK tale / 7 | 107 min.
Klubmøde

Tilmelding og betaling:
Tilmelding til sekr@dabuf.dk snarest muligt og senest fredag d. 12. november. I må meget gerne samle alle
tilmeldinger pr. klub og notere antallet af børn/voksne.
Prisen er kr. 150,- pr. pers. (dækker forplejning), som vil blive faktureret klubbens kasserer.

LIDT OM FILMENE:
CODA – 111 min. | USA 2021 | Pre. 4/11-21 | 7 | NORDISK FILM
Filmen handler om den unge teenagepige Ruby, som er den eneste i hendes familie med hørelse.
Familien ejer en fiskeforretning, hvor Ruby – som den eneste hørende – er en vigtigt hjælper for sine døve
forældre og bror. På gymnasiet tilmelder Ruby sig korholdet, hvor hun opdager sine evner og passion for
musik og sang. Da familiens fiskeforretning bliver truet af nedlukning, bliver Ruby splittet mellem at
forfølge sin kærlighed til musikken og hendes frygt for at efterlade sin familie i ruiner.
Filmens titel 'CODA' er en forkortelse og betegnelse for børn, hvis forældre er døve og er en genindspilning
af den franske film ’Familien Bélier’ fra 2014, som var meget populær i klubberne.
OKLINGERNE – velkommen til Hørmestrup – 86 min. | Tyskland 2021 | Pre. 18/11-21 | A |
Another World Entertainment
I familiefilmen 'Oklingerne' ser vi, hvordan den lille landsby Hørmestrup har et stinkende problem: Den
lokale losseplads. Byens borgere, der på grund af stanken må se langt efter turister, er bekymrede for
områdets eksistens. Derfor har den 11-årige Max, der er søn af byens borgmester og dennes ambitiøse
kone, indledt et tophemmeligt samarbejde med den skøre professor Skumversen og dennes niece Lotte om
at udvikle en maskine, som kan løse det stinkende problem.
En dag møder Max nogle små grønne væsener på lossepladsen: Oklingerne. Hele familien af Oklinger har
bosat sig midt i den største bunke skrald sammen med deres drage Flammerumpe, og det går snart op for
Max og Lotte, hvad Oklingerne kan betyde for Hørmestrup. For Oklingerne spiser affald! Og da Oklingerne
endeligt har fundet et rigtigt hjem i Hørmestrup, ser alt ud til at gå op i en højere enhed.
Men uheldigvis har borgmesterens kone og den skruppelløse bygherre Hammer andre planer med
lossepladsen: De vil anlægge et wellness-center for at lokke turister tilbage til byen. Er Oklingernes drøm
forbi, før den er begyndt? Nej, for Hammer har ikke taget højde for Max, Lotte og deres nye grønne venner.
'Oklingerne' er baseret på den populære børnebogsserie af samme navn skrevet af Erhard Dietl, der er
udgivet på 13 forskellige sprog.
JULEMAND & CO. – 92 min. | Frankrig 2017 |Prem.: 2/12-21 | DK tale / 7 | Angel Films
I familiefilmen 'Julemand og Co.' er juleaften lige rundt om hjørnet, men absolut INTET går efter planen. De
92.000 nisser i julemandens værksted er alle besvimet grundet en AKUT mangel på C-vitamin.
Det går selvfølgelig slet, slet ikke, og julemanden er tvunget til at klargøre kanen og flyve til jorden for at
finde en kur. Det er dog nemmere sagt end gjort, og det står hurtigt klart for julemanden, at han bliver nødt
til at finde nogle allierede på jorden, hvis han skal gøre sig nogen som helst forhåbninger om at redde julen.
ABESTJERNEN – 76 min. | DK/Sverige 2021 | Ingen dansk biopremiere | DK tale / 7 | SF Studios
Johanne har boet på børnehjemmet Mælkebøtten hele livet og har altid drømt om en mor. En dag køre en
gammel støjende bil ind i indkørslen og en Gorilla stiger ud med et ønske om at adoptere hende. Det tager
noget tid før Johanne vender sig til den lidt mærkværdige situation. Men da tingene endelig begynder at
falde på plads og alting føles godt, bliver deres eksistens truet af de lokale myndigheder.
SKYGGEN I MIT ØJE – 117 min. | DK 2021 | Prem.: 28/10-21 | 15 | SF Studios
Det danske drama handler om bombningen af Den Franske Skole på Frederiksberg. Den 21. marts 1945
bliver Danmark ramt af en tragedie. Det britiske Royal Air Force angriber Gestapos hovedkvarter Shellhuset
i midten af København, hvor 26 danske krigsfanger er blevet placeret som levende værn af tyskerne.

Angrebet lykkedes, men da et fly styrter ned ved Den Franske Skole, får branden de efterfølgende bombefly
til at tro, at deres mål er under røgskyen.
Den forfærdelige hændelse danner rammen for 'Skyggen i mit øje', hvor den skæbnesvangre begivenhed
fortælles gennem perspektivet fra nonnerne og skolekammeraterne Rigmor, Eva og Henry fra den franske
skole, de unge indespærrede frihedskæmpere i Shell-huset og de angribende britiske piloter.
IDA OG PJALTE – 90 min. | DK 2021 | Prem.: 12/8-21 | A | Copenhagen Bombay
Animationsfilmen 'Ida og Pjalte' handler om den snart 6-årige Ida, hvis liv er perfekt - lige indtil hendes
storebror, Mark, er nødt til at tage i skole. Mark beslutter sig for at lave en dukke til Ida, som kan holde
hende med selskab, mens han er væk. Dukken hedder Pjalte og til Idas store overraskelse viser den sig at
være levende. Desværre kommer dette til at ændre forholdet mellem bror og søster. Pjalte, som føler sig
skyldig i at have splittet de to søskende ad, beslutter derfor at forlade Ida, intetanende om, at det vil knuse
hendes hjerte.
Kan Ida og Mark redde Pjalte fra de mange farer, der ligger på lur ude i den store verden, og formår de mon
at bringe ham hjem til Ida igen?
Animationsinstruktøren Karsten Kiilerich har tidligere stået bag Den lille vampyr og Hodja fra Pjort.
BOSS BABY 2: DET BLI’R I FAMILIEN – 107 min. | USA 2021 | Prem.: 14/10-21 | DK tale / 7 | UIP
Animationsfilmen 'Boss Baby: Det blir' i familien' er efterfølgeren om baby-bossen i jakkesæt, ’Boss
Baby’, hvor drengen Tim fik lillebroren, Ted, der ankom i jakkesæt og talte som en voksen. I efterfølgeren er
brødrene blevet voksne og har fået vidt forskellige tilværelser. Ted er blevet en succesfuld direktør, og Tim
er hjemmegående med to børn. Men alt ændrer sig, da Tims mindste barn, Tina, viser sig at have overtaget
kontakten til Babycorp.
Tina afslører også, at den onde Dr. Armstrong har sat sig for at overtage verdensherredømmet, og de
eneste, der kan stoppe ham, er Tim, Tom og Tina. Men planen inkluderer, at de voksne brødre går i
barndom igen – bogstaveligt talt.
Filmen er ligesom forgængeren baseret på børnebøger af Marla Frazee, og bag produktionen står
DreamWorks Animation, som tidligere har budt på underholdning for børn og barnlige sjæle med filmene
om Croods, Shrek og Kung Fu Panda.

