
 
 
 
 
 

 
Gladsaxe Børnefilmklub og Hadsund Børnefilmklub  

samt DaBUF inviterer til  

Filmgennemsyn d. 12. marts 2022 

 
 
Filmgennemsyn afholdes i: 
Bibliografen, Bagsværd Hovedgade 116, 2880 Bagsværd 
Hadsund Bio 1+2, Hadsund Kulturcenter, Kirkegade 2, 9560 Hadsund 
 

 
PROGRAM 
 
8.30 Kaffe & croissanter 
 
9.00 Sal 1 Robotbror - 7 | 84 min.  
9.00 Sal 2 Pil’s Eventyr - DK tale / 7 | 89 min.  

 
10.25  Pause  
 
10.45 Sal 2 Den Gyldne Jord – 7 | 96 min.   
10.50 Sal 1 Krummerne – det er svært at være 11 år - A | 84 min. FORPREMIERE 
  
12.15 Frokost  
 
13.00 Sal 2 Intet - Afv. | 75 min. FORPREMIERE 

13.00 Sal 1 Søstre – sommeren vi fik vores superkræfter - DK tale / A | 78 min.   

 

14.20 Pause  
  
14.45 Sal 2 Den magiske månerejse - DK tale / A | 85 min. (for børn der ikke deltager i mødet) 

14.45 Klubmøde 

   
 

Tilmelding og betaling:  

Tilmelding til sekr@dabuf.dk snarest muligt og senest fredag d. 4 marts. 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.  
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LIDT OM FILMENE: 
 
ROBOTBROR – 84 min. | DK 2022 | Pre. 10/2-22 | 7 | Scanbox 
'Robotbror' er en dansk science fiction-film for hele familien. Filmen foregår i en nær fremtid, hvor 
klimaproblemerne er løst, og alle børn har deres egne menneskelignende robotter, der følger dem rundt 
som personlige assistenter. 
 
11-årige Alberte har desværre en virkelig forældet én af slagsen, som mest af alt ligner en forvokset bamse. 
Og hun mobbes i skolen af samme grund. Men hendes popularitet vender, da hun i fødselsdagsgave får den 
nyeste humanoid-model på markedet. Albertes nye robot hedder Konrad, og han ligner faktisk 1:1 et 
menneskebarn. Efterhånden begynder Alberte at føle en ægte forbindelse til Konrad – men kan man 
overhovedet være venner med en robot? 
 
Filmen er baseret på Morten Dürrs børnebog "Robotten kan skide!" og omsættes til film af Frederik Meldal 
Nørgaard, der tidligere har stået bag familiefilmene Villads fra Valby, Kidnappet og Team Albert. 
 
PIL’S EVENTYR – 89 min. | Frankrig 2022 | Prem.: 10/2-22 | DK tale / 7 | UIP 
Den forældreløse Pil bor på gaden i en middelalderby i Frankrig sammen med sine tre tamme væsler. Pil 
overlever ved at stjæle mad fra den onde regent Tristans slot, men da hun en dag bliver opdaget, må hun 
tage på flugt med den klodsede vagt Graubert og hofnarren Narper.  
 
På deres færd møder de tre Roland, som er den retmæssige arving til tronen. Problemet er bare, at Roland 
er blevet forvandlet til en katling (halv kat, halv kylling). Pil må således hjælpe Roland med at sætte orden i 
sagerne, hvilket kan vende op og ned på alt for hele kongeriget. 
 
KRUMMERNE – DET ER SVÆRT… - 84 min. | DK 2022 |Prem.: 17/3-22 | A | Nordisk Film 
Familiefilmen 'Krummerne - det er svært at være 11 år' er baseret på Thøger Birkelands populære bogserie 
om familien Krumborg. 
 
I den nye film ser vi, hvordan skærmen er begyndt at fylde for meget i hverdagen hos familien Krumborg. 
Mor synes, at familien skal komme hinanden ved. Krumme foreslår derfor en skærmfri uge, så han slipper 
for at blive drillet henne i skolen for sin gamle skodmobil. Men hvad skal man så lave? Sammen med 
Vicevært Svendsen finder familien en gammel papkasse med blandt andet Kim-bøger, en togbane, en 
politiuniform til børn og et detektivsæt. 
 
Krumme sluger Kim-bøgerne råt og starter et detektivbureau med sin ven Tom. Da mestertyvene Tina og 
Jeff dukker op med den stjålne diamant fra Nationalmuseet, beslutter Krumme sig for at opklare det store 
diamanttyveri. 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 hjerte. 
 
'Krummerne - det er svært at være 11 år' er den 6. film om Krumme og hans familie. Den første udkom i 
1991 og blev et kæmpe hit. Filmen skulle have haft premiere i julen 2021 og dermed have markeret 30 års 
jubilæet for den første ’Krumme’ film. 
 
DEN GYLDNE JORD – 96 min. | Mongoliet 2021 | Prem.: 14/10-21 | 7 | Øst For Paradis 
11-årige Amra bor med sin nomadefamilie i en provins midt på den mongolske slette. Mens han og hans 
klassekammerater drømmer om at deltage i "Mongolia's got talent" - det Mongolske svar på X-FACTOR - 
trues hans families fredfyldte tilværelse af illegale guldgravere og internationale mineselskaber, som 
ødelægger jorden omkring dem - den jord, de lever af og med.  
 
Amras lillesøster hjælper hver dag sin mor med dyrene på de majestætiske sletter nedenfor det hellige træ. 
Amras far, Erdene, arbejder som mekaniker og sælger den tørrede ost, som Amras mor laver, på det lokale 
marked. Han er også leder af de sidste nomader, der tør sige fra overfor de magtfulde mineselskaber, og 



han prøver at overbevise sine naboer om, at de ikke skal tage imod den kompensation, selskaberne tilbyder 
dem. Men da Erdene og Amra er ude for et fatalt biluheld, og Amras mor giver efter for presset og 
planlægger at flytte familien til storbyen, fødes en modstand i Amra, og han tager ikke i skole, men bruger i 
stedet de mekaniker-tricks, han har lært af sin far, til at tage kampen op mod overmagten og maskinerne. 
 
Filmen var i 2021 Mongoliets bud på en Oscar-vinder i kategorien Bedste internationale film. 
 
INTET – 75 min. | DK 2022 | Prem.: 19/5-22 | Afv. | SF Studios 
Det danske ungdomsdrama 'Intet' er baseret på Janne Tellers populære roman af samme navn, der er en 
del af pensum i mange skoleklasser. Bogen vandt i 2001 Kulturministeriets børnebogspris.  
 
Filmen tager sin begyndelse i starten af 8. klasse, hvor drengen Pierre Anthon konstaterer, at tilværelsen er 
meningsløs og flytter op i et træ. Der opstår en eksistentiel krise blandt hans klassekammerater. De 
beslutter sig for at samle deres mest værdifulde ejendele i en dynge af mening, der skal overbevise Pierre 
Anthon om, at han har uret og bør komme ned fra træet. En farlig, foruroligende og kontroversiel 
undersøgelse af, hvad der skaber mening er begyndt. 
 
SØSTRE – SOMMEREN VI FIK…– 78 min. | Norge 2021 | Ingen dansk bioprem. | A | Angel 
Tag med Billie og Vega på vildmarks eventyr i denne norske filmperle.  
 
Søstrene Billie og Vega er 5 og 9 år, og de skal på fjeldtur med deres far, som er både modig, stærk og sjov. 
Efter en dags rejse i den smukke natur, falder far ned i et hul i en klippe. Han brækker sit ben og smadrer 
sin mobiltelefon. Han er ok, men han kan ikke komme op og det er nu de to piger, der må hente hjælp 
alene. Opgaven sender dem ud på et vidunderligt eventyr, hvor de lærer en masse om, hvad man kan 
sammen som søstre, når det virkelig gælder. 
 
DEN MAGISKE MÅNEREJSE – 85 min. | Tyskland 2022 | Prem.: 20/1-22 | DK tale / A | Angel 
Animationsfilmen 'Den magiske månerejse' handler om drengen Peter, der sætter ud på en magisk rejse for 
at redde sin lillesøster. Destinationen for rejsen er månen, da lillesøsteren er blevet kidnappet af den onde 
Månemand. Peter lander på stjerneengen, hvor han møder den søvnige Ole Lukøje, som hjælper Peter med 
at finde sin lillesøster. For at det kan lykkes, skal de to dog tilslutte sig et kapløb gennem Mælkevejen mod 
naturens ånder. 
 
'Den magiske månerejse' er underholdning for alle aldre og skabt af Ali Samadi Ahadi, der også står bag en 
række Pedersen & Findus-film. 
 


