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Førskolehold:  
 

• Bleen i Biffen: 

 

• Målgruppe: Dagplejere, Vuggestuer og forældre på 

barsel (Alder 0-3år) 

• Tidsrum: formiddagsforestilling af ½ times varighed. (ca. 

fire film fra børnebiffen) 

• Film: fra børnebiffen, vi sammensætter selv film fra de 

forskellige filmpakket. 

• Alle vuggestuer i byen samt dagplejere deltager samt flere 

fra oplandet til byen. 

• Lyset i salen er ikke slukket men dæmpet, samt de mindste 

ser film fra deres barnevogn. 

• Forestillingen ses at kommunens institutioner som et 

børnekulturelt tilbud hvor de tager børnene med i 

biffen 5 gange.  

• Filmen indledes af Lemvig Børne- og Ungdomsfilmklub som 

vores øvrige forestillinger. 

• Ofte genkendelige film (1-2 stk.)  som går igen igennem alle 5 

forestillinger f.eks.  forskellige afsnit af mægtige 

maskiner (som i år), så har vi stadig 2 film pr. gang 

til noget ikke genkendeligt. 

 

• Lilla Gruppe: 

 

• Målgruppe: De små børnehavebørn (3-4 år) 

• Tidsrum: formiddagsforestilling af ½ times varighed. (ca. 

fire film fra børnebiffen) 

• Film: fra børnebiffen, vi sammensætter selv film fra de 

forskellige filmpakket. 

• Alle børnehaver i byen deltager, samt flere fra oplandet 

• Lyset er ikke slukket men dæmpet  

• Forestillingen ses at kommunens institutioner som et 

børnekulturelt tilbud hvor de tager børnene med i 

biffen 5 gange.  
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• Ofte genkendelige film (1-2 stk.)  som går igen 

igennem alle 5 forestillinger f.eks. 

forskellige afsnit af mægtige maskiner (som 

i år), så har vi stadig 2 film pr. gang til noget 

ikke genkendeligt. 

 

• Blå Gruppe: 

 

• Målgruppe: de store børnehavebørn (3-6 år) 

• Tidsrum: formiddagsforestilling af 1-1,5 timers varighed  

• Film: vi vælger film fra DaBuf’s katalog. 

• Alle børnehaver i byen deltager, samt flere fra oplandet som 

kommer med offentlig transport ind til byen 

(bus/tog) 

• Første gruppe hvor lyset bliver slukket i salen. 

• Forestillingen ses at kommunens institutioner som et 

børnekulturelt tilbud hvor de tager børnene med i 

biffen 5 gange.  

 

Filmklub drevet busruter: 
 

• Vi har valgt, at til en af vores forestillinger (Rød gruppe) at 

tilbyde bustransport. 

• Rødgruppe eftermiddagsforestilling. 

• Aldersgruppe 0-3 klasse. 

• 2 busruter fra oplandet til biografen. 

• Da mange forældre ikke har fri giver vi mulighed for, at 

tilkøbe en busbillet (100 kr. for 5 forestillinger oven i 

medlemskabet) forældrene henter selv ved biografen. 

• Busruterne løber ikke helt rundt for os økonomisk (i sig 

selv), vi ser Lemvig Børne- og Ungdomsfilmklub som en 

forening for hele kommunen så derfor smider vi gerne 

lidt penge efter hvert år, at fragte børne ind ude fra 

oplandet. 
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• Også rød gruppe ligger i institutionstid (SFO’er) 

hvor alle SFO’er i byen deltager, og oplandet har 

mulighed for at tilkøbe busbilletten. 

• Vi bestiller busstørrelse efter antallet at tilmeldte til 

busserne. 

• Busserne stopper ved oplandsskolerne og samler 

filmklubmedlemmerne op. 

 

Se vores to kataloger via nedenstående link. (institutions- og 

skolekataloget)  

 

https://www.biohusetlemvig.dk/filmklubber/lemvig-boerne-og-

ungdomsfilmklub/ 

 

https://www.biohusetlemvig.dk/filmklubber/lemvig-boerne-og-ungdomsfilmklub/
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