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Hvornår er det jeg skal komme?
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Velkommen til sæson 2022-23
Vi forventer, at vi nu igen kan gennemføre et helt normalt sæsonprogram, og har fundet en række sjove, spændende og 
interessante film, som vi håber vil give jer nogle gode oplevelser i Humle Bio.

Du kan tilmelde dig fra  tirsdag den 23. august  kl. 8.00 på vores hjemmeside

www.filmklubben-humlebien.dk
Vi benytter igen tilmeldings- og betalingssystemet Place2Book, som betyder at du selv skal udskrive dit medlemskort.

BEMÆRK... alle hold for de 6-10 årige plejer hurtigt at blive udsolgt – så vent ikke for længe.

Kontingent er 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 2022 
eller gå i børnehaveklasse for at være i gruppen 6-10 år og 11 år den 1. december 2022 for at være i gruppen 11-15 år.

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.

Humle Bio
– vi glæder os til at se jer!

PRIVATLIVSPOLITIK
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

ANDRE ARRANGEMENTER
Udover film, har vi tradition for at vi i løbet af sæsonen  
afholder forskellige arrangementer, der giver børn og  
unge kulturelle oplevelser. 
 I denne sæson arrangerer vi ekstra forestillinger  
for skoleklasser i Humle Bio og for mindre børn  
på Kulturstationen. Det er film, som er uden tale  
og kan ses af flygtningebørn – bl.a fra Ukraine.
 Hjemmesiden www.filmklubben-humlebien.dk  
og Facebook bliver løbende opdateret.

Illustration fra AMAZONIA,
én af de film vi viser uden tale.

BLIV FRIVILLIG
Vi mangler hænder... med 32 forestillinger i 
løbet af sæsonen, kan vi godt bruge hjælp til 
vagterne i biografen. 
 Kontakt os på tlf 22 51 08 29 eller på mail  
humlebienfh@gmail.com



Der var engang en dreng – som fik en lillesøster med vinger  Danmark, 2006. 90 min.
En helt almindelig familie får en lillesøster, som har vinger eller ”hudlapper, 
hudlapper, hudlapper”, som Karin fra kommunen siger. Hun siger de skal væk og de 
dygtige kirurger på Plastic Palace kan klare det. Men storebror Kalle vil gøre alt for at 
forhindre det. 

Robot bror  Danmark, 2022. 84 min. 
Alberte på 11 år lever i en fremtid, hvor de voksne arbejder online derhjemme 
og børnene passes af menneskelignende robotter. Alberte har den gammeldags 
bamseagtige robot Robbi. Hun drømmer om at få en ny og smart model, så hun kan 
begå sig i selskab med de cool børn. Hun bliver derfor henrykt, da hun får den 
allernyeste model, der ikke har været på markedet endnu. Men Robotten Conrad viser 
sig at være for god til at være sand..

Encanto  USA, 2021. 100 min. 
I en landsby omgivet af bjerge og isoleret fra resten af verden bor Mirabel. Hun 
fortæller i en sang byens børn om sin familie, der bor i et magisk hus og har magiske 
evner. Da bedstemor Alma flygtede fra krigen med sine tre børn, gav et lys hende 
magiske evner. Men ikke alle hendes børn og børnebørn har modtaget de magiske 
evner, og det bekymrer familien.

Syng, 2  USA, 2021. 110 min.
Koalabjørnen Buster Moon lykkedes med at gøre New Moon Theatre til et stor lokalt 
hit. Nu drømmer han om at skabe et kæmpe sangshow i den berømte by Redshore. 
Men først må de overbevise den skræmmende chef for Crystal Entertainment om at 
satse på dem.

Film for dig, der er mellem 6 og 10 år
Søstre – sommeren vi fik vores superkræfter  Norge, 2021. 78 min. 
Vega på 9 år og Billie på 5 år er søstre. Vega er god til at planlægge og 
Billie tror hun har magiske evner. Mens mor er på hospitalet, tager far 
dem med på tur i fjeldet. De indlogerer sig på en bondegård. Alt er godt 
indtil far på en fjeldtur falder ned i et hul i fjeldet.

Yakari på store eventyr  Frankrig, 2021. 80 min. 
Indianerdrengen Yakari ever sammen med sin sioux-stamme på 
prærien. Sammen med sine to venner og hunden Hængeøre, øver han 
sig på at blive en rigtig kriger. Stammen jager de store bisoner og for 
at kunne jage dem, må man have en hest. Yakari har allerede udset 
sig en vild mustang kaldet lille Torden.

Den magiske månerejse  Tyskland, 2022. 85 min.
Drengen Peter er vild med astronomi og himmellegemer, som han gerne 
vil fordybe sig i. Men hans irriterende lillesøster Anne forstyrrer ham. Han 
så hende gerne sendt afsted med raket til månen. Da den onde månemand 
kidnapper Anne og truer universet med en stor månekanon, må Peter tage 
affære. Den talende bille Hr. Zumzemann og Ole Lukøje hjælper ham.

Julemand og Co.  Frankrig, 2021. 92 min.
Der er fuld gang i julemandens værksted. Men pludselig besvimer alle 
nisserne og hvordan skal julemanden så nå at få gaverne ud til juleaften? 
Nisserne har fået akut mangel på C-vitamin, så julemanden får gang i sin 
kane og flyver afsted for at få hjælp.

BLÅT hold kl. 10 se dato på bagsiden RØDT hold kl. 12 se dato på bagsiden GRØNT hold kl. 10 se dato på bagsidenBLÅT 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 11 og 15 år
Ternet Ninja, 2  Danmark, 2021. 86 min. 
Aske savner Ternet Ninja. Han har kærlighedskvaler og problemer med familien.  
Heldigvis dukker ninjaen op igen, først som et pindsvin senere i en ninja-dragt  
i de helt forkerte farver. Den forbryderiske legetøjsfabrikant Philip Eberfrø er løsladt  
fra fængslet i Thailand og nu må Aske og Ternet Ninja tage affære. Aske får overtalt 
familien til at tage på ferie i Thailand.

Ghostbusters: Afterlife  USA, 2021. 124 min Danske undertekster. 
Phoebe og Trevor flytter med deres mor til en gård langt ude på landet, som moderen  
har arvet. De vil prøve at sælge gården, men ingen vil købe. Der sker mærkelige  
ting i huset og Phoepe møder et spøgelse. Da Trevor finder bedstefarens gamle bil,  
som han har ombygget til spøgelsesjagt, går jagten på spøgelserne ind. 

Spiderman: No way home  USA, 2021. 148 min. Danske undertekster,
Mysterio har afsløret Peter Parker som Spider-Man og udråbt ham som skurk.  
Det gør Peters liv meget besværligt og han kontakter Dr. Strange for at få hjælp.  
Selv om han ikke er meget for at blande sig, beslutter han sig for at hjælpe Peter.

Spaceboy  Belgien, 2021. 100 min. Danske undertekster.
Jim flytter med sin far Graham til en anden by, fordi faderen skal arbejde på et  
rumcenter. Jims nye klasse er i gang med en videnskabskonkurrence og han 
bliver sat til at arbejde sammen med Emma, som har været væk grundet sygdom 
Jim overtaler Emma til, at han skal eftergøre Kittingers Excelsior (ekstremt høje 
faldskærmsudspring fra en heliumballon). Da rumfærgen Challenger eksploderer kort 
efter opsendelsen, og Graham derfor ikke kan tage på rumrejse, bliver Jim endnu  
mere opsat på at fuldføre springet.

GULT hold kl. 12 se dato på bagsidenGULT hold kl. 12 se dato på bagsiden

Gagarine  Frankrig, 2021. 98 min. Danske undertekster.
Den 16 år gamle Youri bor i det enorme boligkompleks Gagarine. Det er opkaldt efter den sovjetiske 
kosmonaut Jurij Gagarin, som også var til indvielsen af boligkomplekset i 1963. Youris store 
interesse er astronomi og rumrejser. Han bor alene, men har mange venner blandt naboerne. Da 
han hører, at myndighederne vil rive det forfaldne boligkompleks ned, forsøger han sammen med 
venner at udbedre skader. Da myndighederne alligevel vil gå i gang med nedrivningen, forskanser 
han sig i sin lejlighed i en slags rumstation.

Solens børn  Iran, 2021. 99 min. Danske undertekster.
Ali er 12 år gammel og forsøger at overleve på gaden i storbyen sammen med sine kammerater. Alis 
mor er indlagt og hans far er død. Ali må klare sig med hårdt arbejde, gadesalg og småforbrydelser. 
Den lokale mafiaboss overtaler Ali til at lede efter en skat, der er skjult i en tunnel ved en gravplads. 
Det er dog et problem, at tunnelen ligger under en skole, der underviser børnearbejdere og gadebørn.

Ron – virker næsten altid  UK, 2019. 118 min. Danske undertekster.
I nær fremtid har alle børn en robotven, der sørger for at de kan connecte til sociale medier  
og andre børn. I Barneys familie har de ikke råd til en robot. I stedet får Barney en defekt  
robot, der på mange måder ikke er en drøm af en robot. Den er dårlig til at connecte, men  
god til at afstraffe uopdragne bøller.

Jungle Cruise  USA, 2021. 127 min.
I 1600-tallet blev en gruppe mænd på jagt i Sydamerika efter Månens Tårer forbandede og lever nu 
som udødelige fanger i junglen. Månens Tårer er et mytisk træ med helbredende egenskaber bevogtet 
af indianere. I 1916 er Liv og McGregor på jagt i Sydamerika efter Månens Tårer. Her møder de 
flodkaptajnen Frank, som tilbyder sin hjælp. Den udspekulerede tyske prins Joachim er også på jagt 
efter Månens Tårer.


