BIOGRAFTUR
Søndag den 13. marts 2016, klokken 10:00 i Bio Silkeborg
Alvin og de Frække jordegern – På Farten
Zootropolis
Antboy 3
Alvin og de Frække jordegern – På farten: Animation, 1½ time tilladt for alle.
Alvin, Simon og Theodore er igen ude på ballade, da Dave tager på en tur
med sin kæreste uden dem. Dave lader dem være i huset med drengen Miles,
men de tror alle sammen, at Dave vil giftes med kæresten, og beslutter sig
derfor at tage af sted for at stoppe det. På vej i flyveren kommer de til at
slippe en masse dyr fri, og de må fortsætte turen i bil gennem landet – mens
en skør politibetjent er efter dem. Efter masser af sjov på turen, hvor de
danser og synger sig igennem problemerne, når de frem til Dave. Men kan de
mon nå at stoppe ham…?,

Zootropolis: Animation, 1½ time tilladt for alle.
Zootropolis er navnet på en ganske særlig by, hvor dyr på to ben lever i fred
fordragelighed. Kaninen Judy Hopps har en drøm om at blive politibetjent,
men hun har alle odds imod sig. Aldrig før har en kanin klaret sig igennem
træningsforløbet, hvor konkurrenterne er langt større dyr som isbjørne og
næsehorn. Gennem hårdt arbejde og en hel del snilde bliver kaninen den
første af sin slags til at iføre sig politiskilt og blå uniform. Judy flytter fra sin
lille fødeby ind til det larmende Zootropolis, hvor hun i første omgang bliver
sat til at uddele parkeringsbøder. Lettere utilfreds med situationen kaster hun
sig ud i det, indtil hun møder den snu svindler, ræven Nick Wilde. Da et
mysterium om et af byens dyr ender på Judys bord, går det op for kaninen, at hun må
arbejde sammen med Nick for at opklare sagen.
og

Antboy 3: Animation, 1½ time tilladt fra 7 år.
Det er blevet sommer i Middellund, og Pelle nyder livet med kæresten
Ida. Pelles tidligere fjende, Albert Gæmelkrå, bedre kendt som Loppen,
er blevet løsladt og har fået fast arbejde hos Alicia Dufort, Exofarms
nye direktør. Men ikke alt er helt, som det skal være, og snart kastes
Antboy ud i det ultimative opgør…

Bemærk venligst, at Bio Silkeborg af hensyn til isolationsreglerne vil være lukket for andet
publikum før filmen, og efter filmen kan man gå direkte fra salen og ud i den friske luft.
Du finder Bio Silkeborg på adressen: Papirfabrikken 10, 8600 Silkeborg
Som altid ved Foreningen Cancerramte Børns arrangementer (FCB) er det gratis, at deltage. Der vil
være en sodavand, popcorn eller slikpose pr. person. Billetterne udleveres på selve dagen efter du
har tilmeldt dig.
Tilmelding senest den 8. marts 2016. via hjemmesiden www.cancerbarn.dk med oplysning om
antal voksne, antal børn samt mobilnummer. (sidste øjebliks til-/afmelding på tlf. 6011-6936 Birgit Hoffmann)

