
 

 

 

 

 

BIOGRAFTUR 
Søndag den 25. oktober 2015 klokken 10:00 i Bio Silkeborg 

 

Inderst Inde 

Far til fires vilde ferie  

Klovn forever 
 

Inderst inde: Animation/komedie/fantasy film, dansk tale ca. 1½ time. Tilladt fra 7 år.  
  

 

Far til fires vilde ferie: Familiefilm, dansk tale ca. 1½ time, tilladt for alle  

 

Klovn Forever: Dansk Komedie                                          ca. 1½ time, tilladt fra 15 år    

Til denne forestilling: er besøgsvenner og bedsteforældre samt personalet på 
onkologisk afd. også velkomne. Bio Silkeborg er af hensyn til isolations-reglerne 
lukket for andet publikum før filmen, og efter filmen kan vi gå direkte ud fra salen. 

Du finder Bio Silkeborg på adressen: Papirfabrikken 10, 8600 Silkeborg 

Som altid ved Foreningen Cancerramte Børn (FCB) er det gratis at deltage.  

Der vil være  sodavand, popcorn og en slikpose pr. person. 
 

 

Tilmelding senest den 20. oktober, via hjemmesiden : www.cancerbarn.dk.  
 

(sidste øjebliks til-/afmelding på tlf 2331-1787 Michael Pedersen) Der tages forbehold for evt. ændringer 

 

 

Familien skal på sommerferie ved Vadehavet, hvor de har lånt Fru Sejersens 
sommerhus, der ligger helt ud til stranden. Til at begynde med er forventningerne til 
ferien helt i top, men de ryger lige så hurtigt helt i bund, da det går op for familien, at de 
faktisk skal bo i en gammel cirkusvogn med udendørs das. Det er derfor ikke så 
mærkeligt, at de bliver fascinerede af det super luksuriøse nabohus, men da Far på 
grund af en misforståelse beskyldes for indbrud i luksushuset, må familien træde til. De 
prøver med alle midler at finde de rigtige tyve, men forgæves. Samtidig kommer Far til at 
se mere og mere suspekt ud, og der går ikke lang tid før alle feriegæsterne er 
overbeviste om, at han er skyldig, og vil have hele familien væk fra øen. I en spektakulær 
aktion lykkes det familien at stoppe de virkelige tyve, men da skurkene flygter ud i det 
farlige Vadehav, er Lille Per pludselig den eneste, der kan redde deres liv. 

“Inderst Inde” begiver sig nu ind i hjernen for at løse det mysterium. I Hovedkvarterets 
kontrolcenter, inde i den 11 årige Rileys hoved, arbejder de 5 følelser hårdt, under 
ledelse af den ukuelige optimist GLÆDE, hvis mission er at sikre at Riley er lykkelig. 
FRYGT er ansvarlig for sikkerhed, VREDE sikrer at alt er fair, og AFSKY sørger for at 
Riley ikke bliver forgiftet af dårlig mode eller broccoli! TRISTE er ikke helt sikker på 
hvad hendes rolle er, og der er der faktisk heller ikke andre der er. Da Riley og hendes 
familier flytter en ny og ukendt by, kommer de fem følelser på hårdt arbejde, men ivrige 
for at hjælpe Riley gennem den store omvæltning.  

KLOVN FOREVER er den længe ventede opfølger til mastodontsuccesen ”Klovn - 
The Movie”, som tog Danmark med storm i 2010. Her blev filmen både en gedigen 
kritikersucces med flotte anmeldelser hele vejen rundt og én af de bedst sælgende 
danske film i nyere tid. Historien Fem år er gået siden sidst, og Casper og Frank står 
ved en skillevej. Hvad er det de vil? Og hvad betyder de egentlig for hinanden, når det 
kommer til stykket? Venskabet sættes på den ultimative test, og undervejs udsætter 
Casper og Frank sig selv og hinanden for deres livs prøvelser - både i trygge 
omgivelser herhjemme og tværs over Atlanten i Drømmenes By, Los Angeles. Her 
flytter Casper hen for at forfølge sin karriere, men for at redde venskabet sætter Frank 
efter ham… I sidste ende må de to venner stille sig selv spørgsmålene: Eksisterer der 
overhovedet sådan noget som "venner for evigt"?  

 


