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Filmene vises lørdage.  

 

 

 

 

 

Alle film vises i 

Filmteatret, Hobro 

Sponsorer: 

Medlem af Danske Børnefilmklubber 



NYTTIGE OPLYSNINGER 
Hobro Børne– og Ungdomsfilmklub er en forening, 
og vores formål er: 
.. at vise spændende, underholdende og engageren-
de film for børn og unge 
.. at give børn og unge mulighed for at skabe og 
præsentere film og videoprogrammer gennem Ho-
bro Børne- og Ungdomsfilmklubs WORKSHOP 
(Filmværkstedet). Har du en ide eller plan til en 
"film" kan du kontakte et af bestyrelsesmedlem-
merne. 
.. at skabe debat om dramatiske og filmiske medie-
former. 
 

Hobro Børne- og Ungdomsfilmklub 
Tlf. 98 54 70 36 

 
Formand  Peter R. Kristensen, Sallingvej 13, 
  9500 Hobro, tlf. 24 65 44 14  
Kasserer  Walter Stig Johannesen, Klejtrupvej 64, 
  9500 Hobro, tlf. 98 54 70 36 
Bestyrelse  Jette Jensen, Forsythiavej 13, 
  9500 Hobro, tlf. 98 52 49 45 
  Louise G. Poulsen, Sallingvej 13,  
  9500 Hobro, tlf. 29 93 19 79 
  Frederik Ramsdal, Skibsgade 25, 1. tv , 
  9500 Hobro, tlf. 29 45 93 97 
  Dorte Carstens, Hovangsvej 35, 
  9500 Hobro, tlf.  53 65 60 17 
  Kristof Skorek, Valmuevej 17, 
  9500 Hobro 
 
I år kommer medlemskortet, der giver adgang til 8 
film til at koste 140,- kr. for lyserød og rød gruppe . 
Medlemskort til grøn gruppe koster i år 120,- kr. 
 
Fremgangsmåden for din indmeldelse: 
1. Du læser programmet igennem. 
2. Tilmelding foregår i år via nettet. Du går ind på 
siden: 

https://event.it/hobrofilmklub/ 
Her bliver du guidet gennem tilmelding og beta-
ling. 
3. Når du er færdig modtager du en mail med dit 
medlemskort. Det printer du ud, klipper til og du er 
så klar til at komme i filmklub i Filmteatret, Ho-
bro til første forestilling lørdag d. 8. oktober. 
 
Alle filmene i lyserød gruppe vises 
klokken 10,00, 12.00 og 14,00 
Filmene i rød gruppe vises 
klokken 10.00, 12.00 og 14.00  
Filmene i grøn gruppe: Marathon Film vises alle 
lørdag d. 19. november 2022 fra kl. 18.00.  
 
Se spilledatoer  og varighed ved de enkelte film. 
Nærmere oplysninger finder du på: 
http://www.hobrofilmklub.dk og på Facebook 

FILMMARATHON 
19. november ’22 

PROGRAM for aftenen 
Kl. 18.00 vises Comedy Queen (93 minutter) 
Kl. 19.45 vises Ternet Ninja 2 (86 minutter) 
Kl. 21.30 vises Cruella (133 minutter) 
Kl. 00.00 vises Spider-man. No Way Home (148 Minut-
ter) 
Det hele slutter ca. 02.25 
Ved aftenens start udleveres et bæger popcorn og en so-
davand (gratis). 
I pauserne mellem filmene er der mulighed for frugt 
(gratis). 

Comedy Queen 
Den 13-årige Sasha har bestemt sig for at 
blive standupkomiker. Allerhelst vil hun 
have sin far til at le, fordi han græder i 
badet, når han tror, at ingen kan høre ham. 
I hjemmet vækker alt minder om mor, 
som ikke længere lever, og lige bag øjne-
ne brænder de livsfarlige tårer. Men Sasha 
nægter at græde. 
Ternet Ninja 2 
Den kyniske legetøjsgigant Phillip Eberfrø 
er ved at slippe for straf, og uskyldige 
børn er i fare. Jagten på hævn og retfær-
dighed genoptages sammen med 13-årige 
Aske. De to flankeres af både Sirene og 
Askes papfar Jørn, der går all in på sin 
nyeste opfindelse: en fordøjelsesapp. 
Cruella 
Filmen 'Cruella' fortæller forhistorien om 
skurken Cruella de Vil fra Disneys klassi-
ske tegnefilm '101 dalmatinere' fra 1961. 
Skurke-fortællingen foregår i 1970'ernes 
London, hvor den unge modedesigner 
Estella får arbejde hos byens hotteste de-
signer, Baronessen. Estalla vil dog ikke 
stå i skyggen af nogen og med stor selvtil-
lid og hjælp fra sine venner, begynder 
Estella en kamp mod Baronessen om plad-
sen som Londons topdesigner. 
Spider-man. No Way Home 
For første gang kan Spider-Man ikke læn-
gere gemme sig bag masken, og han kan 
ikke længere adskille sit liv som superhelt 
fra hans normale liv. Da han spørg Doctor 
Strange om hjælp kommer der endnu mere 
på spil, hvilket tvinger ham til at finde ud 
af, hvad det i virkeligheden betyder at væ-
re Spider-Man. 






