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Så byder vi igen velkommen til en ny spændende filmsæson. 

Vi har 2 filmgrupper, som du kan tilmelde dig. 

Der er ved de enkelte film angivet hvornår filmen starter og forventet sluttid. 

BEMÆRK: START TIDEN ER KL. 16,00. Dørene åbnes kl. 15,30. 
 

Klik ind på vores Facebook side på www.facebook.com/skolebiffen 

 hvor du kan læse meget mere om de film, der vises i denne sæson. 

Husk forældremøde onsdag d. 14. marts ca. kl. 17,45 (efter filmen). 
 

HUSK dit medlemskort, som du skal have med til alle filmforevisninger, og gem det til næste 

sæson. Hvis du mister dit medlemskort, vil du blive opkrævet kr. 20,- for et nyt kort. 
 

FILMENE SÆLGES KUN SOM SAMLET PAKKER 
 

Hvis du har et medlemskort fra tidligere, så medbring det ved tilmelding. 

Se 4 film i en gruppe for kr. 150,- . Se alle film i begge grupper for kun kr. 200,- . 

Hvis du ikke har medlemskort fra tidligere, skal du betale kr. 20,- ekstra. 
 

Du kan tilmelde dig ved at møde op i Søllested Bio og Kulturhus ved første film, men 
 

VED TILMELDING D. 21/1 ER PRISERNE KR. 125,- FOR 4 FILM OG KR. 175,- FOR 

ALLE FILM + EVT. MEDLEMSKORT. 
 

Udfyld tilmeldingskuponen på forhånd og aflever den i biografen ved tilmelding. 

Der skal betales ved tilmelding. 
 

Hvis dine forældre har lyst til at hjælpe i Skolebiffen, kan du blive meldt ind gratis. 
 

Husk, tilmelding er søndag d. 21. januar 2018, fra kl. 11,00 til kl. 13,00. I 

Søllested Bio og Kulturhus. 
Evt. spørgsmål kan rettes til nedennævnte kontaktpersoner: 

Formand: Kim Heien   tlf. 20 80 77 53 (aften) 

Kasserer: Karen Mogensen  tlf. 54 78 92 72 (aften) 
 

WWW.SKOLEBIFFEN.DK 

Nu kan du også følge os på  

WWW.FACEBOOK.COM/SKOLEBIFFEN 



GRUPPE 1 
Er primært for børn fra 0. klasse og til 4. klasse. 

 BILER 3 Egnet for alle 

ONSDAG DEN 31. JANUAR 2018 KL. 16,00  SLUT CA. KL. 17,40 

 SIKKE ET CIRKUS Egnet for alle 

ONSDAG DEN 21. FEBRUAR 2018 KL. 16,00  SLUT CA. KL. 17,30 

 EMOJI FILMEN Egnet for alle 

ONSDAG DEN 14. MARTS 2018 KL. 16,00  SLUT CA. KL. 17,30 

McQueen er efterhånden en af de erfarne racerbiler, og 

han skal nu bevise overfor den nye generation, at han 

stadig er den bedste i verden. Der er nemlig ny konkur-

rence i form af en endnu hurtigere model. 

Kampen for at komme forrest i feltet i Stempel Cuppen 

bliver derfor hård for nr. 95. Heldigvis får racerbilen 

hjælp af den unge mekaniker Cruz Ramirez, der har sin 

helt egen opskrift på sejr. 

Da Ramona opdager et spor i sneen, og en masse mystiske 

ting sker uden forklaring, bliver hun klar over, at nogen 

holder øje med hende. Samtidig begynder cirkusdirektøren 

at blive bange for, at et andet cirkus ved navn Suverænum 

vil overtage hans elskede livsværk. Nu må cirkuspigen 

med hjælp fra alle sine fantastiske venner komme til bunds 

i mysteriet og afsløre en stor hemmelighed. Også selvom 

hemmeligheden kan ændre Ramonas liv for altid. 

Husk, forældremøde efter filmen (for alle forældre). 

Humørikonet kommer en dag til at lave det forkerte ansigt i 

en tekstbesked og bliver udvist til stedet, hvor ubrugte 

emojier hænger ud. Her møder han Hi-5 og Jailbreak, der 

vil hjælpe Gene med at finde sin sande plads. Sammen ta-

ger de på en rejse, hvor ingen har været før, nemlig Skyen, 

for at finde den kode, der kan fikse Gene. Men en større 

fare truer alle humørikonernes skæbne inde i telefonen, så 

de tre venner må nu redde deres verden, før den bliver slettet for altid! 



I 'LEGO Ninjago Filmen' er den unge Lloyd sammen med ven-

nerne Kai, Cole, Jay, Zane og Nya hemmelige krigere, der ført 

an af Kung Fu Master Wu bekæmper al slags ondskab. Især den 

snedige Lord Garmadon, som tilfældigvis også er Lloyds far, er 

en trussel, der må standses før hele Ninjago City ødelægges. En 

episk kamp mellem far og søn er uundgåelig, men det kræver en 

del af Master Wu's seje, udisciplinerede og kulørte team. 

 LEGO NINJAGO FILMEN Egnet for alle 

ONSDAG DEN 7. FEBRUAR 2018 KL. 16,00  SLUT CA. KL. 17,40 

 BIGFOOT JUNIOR Egnet for alle 

ONSDAG DEN 28. FEBRUAR 2018 KL. 16,00 SLUT CA. KL. 17,30 

Animationsfilmen 'Bigfoot Junior' handler om teenage-

ren Adam, der søger efter sin far. Snart finder drengen 

ud af, at han er søn til selveste Bigfoot! 

Faren har holdt sig skjult i skoven for at beskytte sin 

familie fra en virksomhed, der vil udføre eksperimenter 

med hans unikke DNA. Myten om Bigfoot (på dansk: 

Den afskyelige snemand) stammer fra 1800-tallets 

Nordamerika. I 1967 blev det måske mest berømte 

billede af den pelsede kæmpe taget, men hvorvidt der er tale om et virkeligt væsen eller en 

mand i et gorillakostume, er aldrig blevet opklaret. 

 DEN UTROLIGE HISTORIE OM DEN KÆMPESTORE PÆRE Egnet for alle 

ONSDAG DEN 4. april 2018 KL. 16,00  SLUT CA. KL. 17,20 

De bor i den idylliske Solby, men en dag forsvinder deres 

elskede borgmester, og ingen ved hvor han er blevet af. Da 

de to venner finder en flaskepost, der afslører, at han nu bor 

på Den Mystiske Ø, må de gøre noget ved sagen. Borgme-

steren skriver, at rejsen dertil vil være alt for farlig for Seba-

stian og Mitcho, men heldigvis indeholder flaskeposten også 

et magisk frø, og da de planter dette, vokser en kæmpestor 

pære frem fra jorden. Eventyret kan nu begynde. 

GRUPPE 2 
Er primært for børn fra 4. klasse og op. 



 EMOJI FILMEN Egnet for alle 

ONSDAG DEN 14. MARTS 2018 KL. 16,00  SLUT CA. KL. 17,30 

Husk, forældremøde efter filmen (for alle forældre). 

Humørikonet kommer en dag til at lave det forkerte an-

sigt i en tekstbesked og bliver udvist til stedet, hvor 

ubrugte emojier hænger ud. Her møder han Hi-5 og 

Jailbreak, der vil hjælpe Gene med at finde sin sande 

plads. Sammen tager de på en rejse, hvor ingen har væ-

ret før, nemlig Skyen, for at finde den kode, der kan 

fikse Gene. Men en større fare truer alle humørikonernes 

skæbne inde i telefonen, så de tre venner må nu redde 

deres verden, før den bliver slettet for altid! 

 KIDNAPNING Egnet for alle 

ONSDAG DEN 21. MARTS 2018 KL. 16,00  SLUT CA. KL. 17,20 

Otteårige Bertram og hans familie bliver hvirvlet 

ind i et kidnapningsforsøg af en millionærsøn på 

grund af deres småkriminelle Onkel Georg. Men 

selvfølgelig går det ikke helt, som kidnapperne 

havde håbet på. 



Navn:  

Fødselsdato:  

Skole: Klasse: 

Evt. mobil nr. (hvis du vil have en SMS et par dage før næste film): 

 

TILMELDINGSBLANKET 
OBS. Kun en person pr. blanket! 

Udfyldes med blokbogstaver. 

Filmgruppe 1  Filmgruppe 2  

FILMENE SÆLGES KUN SOM SAMLET PAKKE 
 

Hvis du har et medlemskort fra tidligere, så medbring det ved tilmelding. 

Se 4 film i 1 gruppe for kr. 150,- . Se alle film i begge grupper for kun kr. 200,- . 

Hvis du ikke har medlemskort fra tidligere, skal du betale kr. 20,- ekstra. 
 

Du kan tilmelde dig ved at møde op i Søllested Bio og Kulturhus ved første film, men 

VED TILMELDING D. 21/1 ER PRISERNE KR. 125,- FOR 4 FILM  

OG KR. 175,- FOR ALLE FILM + EVT. MEDLEMSKORT. 
 

Udfyld tilmeldingskuponen på forhånd og aflever den i biografen ved tilmelding. 

Der skal betales ved tilmelding. 

Hvis dine forældre har lyst til at hjælpe i Skolebiffen, kan du blive meldt ind gratis. 
 

Husk, tilmelding er søndag d. 21. JANUAR 2018 fra kl. 11,00 til kl. 13,00. 

I Søllested Bio og Kulturhus. 
 

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES. 



Undervisning 

Opstaldning 

V/Tina Andersen 

Strædet 19 

4920 Søllested 

Tlf. 40 32 16 03 

ridecentret@ridecentret.dk 

http://www.ridecentret.dk Skridtbånd 

Tilridning 

SØLLESTED SPEJDERNE - HØJREBY GRUPPE 

Din lokale spejdergruppe. For børn og unge 0—23 år. 

Læs mere: www.soellestedspejderne.gruppe.dds.dk 


