RØDT hold kl. 12

GRØNT hold kl. 10

GULT hold kl. 12

Den store stygge ræv og
– og alle hans venner
7. september

Den store stygge ræv og
– og alle hans venner
7. september

Den store stygge ræv og
– og alle hans venner
14. september

Hacker
14. september

Bien Maja på nye eventyr
5. oktober

Bien Maja på nye eventyr
5. oktober

Bien Maja på nye eventyr
26. oktober

Lego-filmen 2
2. november

Lego-filmen 2
2. november

Lego-filmen 2
9. november

Julemandens datter
7. december

Julemandens datter
7. december

Julemandens datter
14. december

Skammerens datter
– Slangens gave
14. december

Coco
4. januar

Coco
4. januar

Coco
11. januar

Vildheks
11. januar

Sådan træner du din drage 3
1. februar

Sådan træner du din drage 3
1. februar

Sådan træner du din drage 3
8. februar

The Darkest Minds
8. februar

Sig det’ løgn Luis
7. marts

Sig det’ løgn Luis
7. marts

Sig det’ løgn Luis
14. marts

I Kill Giants
14. marts

Pjuske flyver fra reden
18. april

Pjuske flyver fra reden
18. april

Pjuske flyver fra reden
25. april

Cinema Paradiso
– Mine dage i Paradis
25. april

Iqbal og den indiske juvel
26. oktober

D E S I G N : K A R I N E N G E B O RG • G R E F TA T RY K A / S

Ternet Ninja
9. november

FILMKLUBBEN

HumleBien

Hvornår er det nu jeg skal komme?

... magiske timer i biografen

BLÅT hold kl. 10

2019-20

I L L U S T R A T I O N F R A P juske flyver fra reden

Vi fejrer fortsat Foreningen Nordens 100 års jubilæum

Velkommen til sæson

2019-20

Vi er glade for igen at kunne byde velkommen til en sæson med mange spændende filmoplevelser – både i biografen og i
forbindelse med de forskellige ture og arrangementer, der er mulighed for at deltage i, når du melder dig ind i filmklubben.

Torsdag den 22. august kl. 8.00 åbner tilmeldingen på vores hjemmeside
www.filmklubben-humlebien.dk
Vi benytter tilmeldings- og betalingssystemet Place2Book, som betyder at du nu selv kan udskrive dit medlemskort.
BEMÆRK... alle hold for de 6-10 årige blev udsolgt sidste år – så vent ikke for længe.

Andre
arrangementer

Kontingentet er på 200 kr. – og der sælges ikke billetter til de enkelte forestillinger. Medlemsskab kræver at du er bosat i
Fredensborg Kommune, eller at du er elev på en af kommunens skoler. Du skal være fyldt 6 år senest den 1. december 2019
eller gå i børnehaveklasse for at være i gruppen 6-10 år og 11 år den 1. december 2019 for at være i gruppen 11-15 år.

I november er der Nordisk Litteratur-uge, og vi arrangerer i samarbejde
med Foreningen Norden et par musikalske forestillinger for børn

Udover film, har vi tradition for
i løbet af sæsonen at afholde
forskellige arrangementer, der
giver børn og unge kulturelle
oplevelser.

VIS HENSYN – KOM I GOD TID ...dørene og biografens kiosk lukker ved filmens start!
Der er over 100 tilmeldte børn pr. hold, så hvis I kan ...så tag cyklen eller gå.
Kommer I i bil, bedes I parkere på Solvangsvej og ikke på Strandvejen – erfaringen viser,
at det kan resultere i farlige situationer.

Mandag den 11. november kl. 9.30 og 11.00 på Humlebæk Bibliotek:
Trillebørstur rundt i Nord – Koncert for de 3-6 årige

Tjek hjemmesiden og Facebook,
de bliver løbende opdateret.

PRIVATLIVSPOLITIK

Derfor vil I på programmet se mange danske film, men også noget så sjældent som en
islandsk animationsfilm, Pjuske flyver fra reden. Filmen, der er for de 6-10 årige, handler om
trækfuglenes spændende liv og om hjejleungen Pjuske i særdeleshed. Han har svært ved at
lære flyvningens kunst, og med rovfugle på jagt efter let bytte, er livet meget farligt.
Heldigvis er der er nogle, der vil hjælpe ham.

Børnekoncert om nordiske helte, udyr og skønjomfruer med Bergur
Fonsdal Johannesen og Lone Wernblad. Trillebøren er fyldt med eventyr,
oplevelser og lyde, de har samlet på deres lange rejser i Norden.

I forbindelse med den nye Europæiske Persondataforordning (GDPR)
har foreningen formuleret en privatlivspolitik, som imødekommer
de nye krav til persondataforordningen. Se vores privatlivspolitik på
www.filmklubben-humlebien.dk

HumleBio
– vi glæder os til at se jer!

Humlebæk Strandvej 100

BLÅT hold kl. 10 se dato på bagsiden

RØDT hold kl. 12 se dato på bagsiden

GRØNT hold kl. 10 se dato på bagsiden

BLÅT hold kl. 10 se dato på bagsiden

RØDT hold kl. 12 se dato på bagsiden

GRØNT hold kl. 10 se dato på bagsiden

Film for dig, der er mellem 6 og 10 år
Den store stygge ræv og – og alle hans venner Animationsfilm. Frankrig, 2017. 83 min.
3 historier om Ræv og hans venner Gris, And, kanin og Hund – og deres fjende Ulv.
I første historie må vennerne levere en baby til dets forældre fordi Stork ikke gider.
I den tredje må vennerne redde julen.
Bien Maja på nye eventyr Animationsfilm. Tyskland, 2018. 85 min.
Bien Maja elsker konkurrencer, så hun bliver glad, da hendes
bikube bliver inviteret til at deltage i OL for elite-bier. Taberen mister
årets honninghøst, så Maja må stramme sig an. Men hun er ikke
så heldig med sit hold, der består af den dovne bi Willy, en gnaven
edderkop, en kakerlak og en bladlus.
Lego-filmen 2 Animationsfilm. USA, 2019. 106 min.
En dag bliver Klodsby pludselig angrebet af en gruppe DUPLOklodser. Emmet prøver at være venlig overfor dem, men det hjælper
ikke. Så sendes Justice League ud for at stoppe DUPLO-klodserne.
Mens Justice League nedkæmper DUPLO bliver Klodsby angrebet af
rumvæsener og general Kaos.
Julemandens datter Spillefilm. Danmark, 2018, 94 min.
I Grønland bor 12 årige Lucia med sin mor Claudia og sin far Julius –
også kendt som Julemanden. Lucia går på den internationale julemandsskole og
hendes største ønske er at blive julemand. Men det er kun for drenge og mænd.
Lucia har dog ikke tænkt sig at opgive sin drøm.

Coco Animationsfilm. USA, 2017. 105 min.
Coco er en 12-årig dreng, der bor med skomagerfamilie i en lille landsby i Mexico. Coco vil så gerne
spille musik, men det er svært for ham at forfølge sin drøm. Hans familie vil ikke høre tale om det,
da der ligger en forbandelse over familien.
Sådan træner du din drage 3 Animationsfilm. USA, 2019. 104 min.
Hikke er blevet høvding og alle på Bersærkø arbejder for at redde drager.
Men ikke alle er glade for de mange drager og en dag dukker den berygtede
dragejæger Grimmel op. Han har svoret at udrydde alle natskygger.
Sig det’ løgn Luis Animationsfilm. Danmark, Tyskland, Luxembourg, 2018. 86 min.
Luis er en ensom 11-årig dreng, der bor alene med sin far. Hans far er ufolog og går
så meget op i det at han glemmer sin søn. Men en dag styrter et rumskib ned ved
den gamle benzinstation og ud kommer 3 små rumvæsner. Nu må Luis hjælpe dem.
Pjuske flyver fra reden Animationsfilm. Island, 2018. 83 min.
Trækfuglene kommer og går og bevogtes af ternerne, så rovfuglene ikke tager dem.
Sommeren over har fugleungerne det herlig, også Pjuske, en hjejle-unge. Ligesom de
andre træner han sin flyvefærdighed, men han er ikke så dygtig. Da fuglene skal drage
sydpå er det ved at gå galt for Pjuske, og hans far, der forsøger at hjælpe ham, bliver
selv rovfuglens bytte. Pjuske bliver helt slået ud og må blive på Island vinteren over.

GULT hold kl. 12 se dato på bagsiden

GULT hold kl. 12 se dato på bagsiden

Film for dig, der er mellem 11 og 15 år
Hacker Spillefilm. Danmark, 2019. 96 min.
Benjamin på 13 år bor på et bosted, og det har han gjort siden hans mor forsvandt, da han var 7
år. Han er dygtig til IT og hjælper sine venner med at hacke sig ind i skolens IT-system og ændre
deres karakterer. En dag kontaktes han af Forsvarets Efterretningstjeneste, der mener,
at de har et billede af hans mor. Benjamin genkender sin mor, men aner uråd. Han siger
ikke noget til FET, men iværksætter selv en eftersøgning af sin mor. Han får hjælp af
Savannah, der også kan bruge Benjamins hacker-evner.
Iqbal og den indiske juvel Spillefilm. Danmark, 2018. 76 min.
Siden der for 1000 år siden blev fundet en kostbar juvel i Indien, har kun ganske få rørt
den – og kun kvinder for ifølge sagnet vil det være farligt for mænd. Derfor er æren som
juvelens vogter kun tilfaldet kvinder. Nu er æren tilfaldet Iqbals faster Fatwa. Hun inviterer
derfor familien i Danmark til at overvære ceremonien, når hun indsættes som vogter.
Men under ceremonien går noget galt og juvelen forsvinder.
Ternet Ninja Animationsfilm. Danmark, 2018. 82 min.
Aske er en ganske almindelig dreng, der går i 7. klasse og er håbløst forelsket i pigen
Jessica, der bevæger sig yndefuldt rundt i klassen over ham.Hun er fuldstændig uopnåelig
lige indtil den dag, hvor en Ternet Ninja krydser Askes vej.
Skammerens datter – Slangens gave Spillefilm. Danmark, 2019. 103 min.
Drakan, der er fyrstesønnen Nicos halvbror, har ambitioner om at gribe magten.
Hans mænd tager Nico og Davin (Dinas bror) til fange og slæber dem til en afsides liggende
borg. Dina må nu prøve at finde og befri Nico og Davin og hun får følgeskab af Sezuan,
der viser sig at være hendes far.

Vildheks Spillefilm. Danmark, 2018. 100 min.
Clara er 12 år gammel og bor sammen med sin mor. Clara vil gerne være populær og
som de andre piger i klassen. Men hun føler sig anderledes. En dag bliver hun forfulgt
af en sort kat, og pludselig bliver det tåget omkring hende. Clara føler sig truet af
katten, falder og river sig til blods og katten springer på hende. Dagen efter opdager
Clara, at hun kan kommunikere med dyr og hendes familie afslører for hende, at hun
er en vildheks.
The Darkest Minds Spillefilm. USA, 2018. 105 min.
I en ubestemt fremtid er 98 pct. af alle unge omkommet pga. en mystisk sygdom.
De overlevende 2 pct. udvikler nye, magtfulde kræfter. De voksne frygter de unges
overnaturlige kræfter og sender dem til bevogtede arbejdslejre. Den 16-årige Ruby
flygter fra lejren og finder sammen i et nyt fællesskab med andre unge, der er
undsluppet.
I Kill Giants Spillefilm. England, 2017. 106 min.
Barbara på 12 år bekæmper monstre. Hun beskytter sig selv og sine to søskende mod
de monstre, der lurer i hendes liv. Hun bliver venner med Sofia, der er flyttet til byen fra
Leeds. Sofia leger med i Barbaras fantasiverden, men forstår ikke Barbaras besættelse.
Cinema Paradiso – Mine dage i Paradis Spillefilm. Frankrig/Italien,1989. 122 min.
Dette er en filmklassiker og en vidunderlig film for alle filmelskere. I en lille by på
Sicilien lever Toto alene med sin mor. Men i biografen har han vennen og operatøren
Alfredo. En dag opstår der en brand og Alfredo mister synet. Men assisteret af Toto
kan Alfredo køre biografen videre. Da Toto bliver voksen drager han fra øen, men
vender hjem 20 år senere som en berømt filminstruktør.

