
 

 

 

 

 

BIOGRAFTUR 
 

Søndag den 29. oktober 2017, klokken 10:00 i Værløse Bio 
 

Også denne gang har vi valgt at have flere film på programmet og derved tilgodese hele familien. De to børne/familie 

spilles efter hinanden med en kort pause mellem filmene. De to film er færdige ca. samtidig med voksenfilmen.  
 

Blade Runner 2: Action med blandt andet Harrison Ford. Spænding for voksne 
og større børn, knap 3 timer. 
 

Filme      n      'Blade Runner 2' (Blade Runner 2049) er en efterfølger til kultfilmen fra             
1982.              1982. 30 år efter begivenhederne i den første film, opdager en ny  
Runner            blade runner, K, en hemmelighed, der har potentiale til at efterlade det 
frem                fremtidige samfund i ruiner. Men K kommer på sporet af en tidligere                                      
en til at            blade runner ved navn Rick som har været forsvundet i 30 år, og som 
mmmmm        måske har nøglen til at forhindre katastrofen. 

                       Medvirkende: Harrison Ford, Ryan Gosling, Robin Wright, Dave Bautista 
mf                   mf.     

 

My Little Pony: Animation, ca. 1½ time tilladt for alle. Dansk tale. 
     Animation  
 
                        My little Pony Filmen' er den første film med biografpremiere om de 6   
                        små ponyer siden 1986. Ponyerne med navne som Twilight Sparkle,    
                        Applejack og Pinkie Pie skal stoppe den onde Storm King, der stjæler al 
                        magien i kongedømmet Equestria. 
                        Og for at redde deres hjem må ponyerne forlade Equestria for første   
                        gang og kaste sig ud i et fantastisk eventyr. 
 
 
 
 

Sikke et cirkus, familiefilm, ca. 1½ time tilladt for alle. Dansk tale. 
 

      Den danske børne- og familiefilm handler om cirkusdirektøren Kaj og                                
a    hans datter Ramona. Cirkusfamilien består af flere børnefigurer fra             
Ra Ramasjang som Hr. Skæg, Onkel Reje, Rosa fra Rouladegade og          
Ba Bamse. Ramona syntes efter en række hændelser, at nogen holder øje  
m  med hende. Hun får brug for sine venner for at komme til bunds i      
en.mystikken 

  

FCB betaler billetten og der vil være sodavand og popcorn til børnene og kaffe/the til de 

voksne.Som sædvanligt er arrangementet for det behandlede barn, søskende under 18 år 

samt forældre. Husk isolationsreglerne. Døren til biografen lukkes kl. 10:00.  
 

Værløse Bio er beliggende Bymidten 44, 3500 Værløse. 
 

Tilmelding senest den 20. oktober 2017 via hjemmesiden www.cancerbarn.dk med 

oplysning om navn, antal voksne, antal børn samt oplys hvor mange der er til henholdsvis 

voksen og børnefilm. 

(sidste øjebliks til-/afmelding på tlf. 20 30 09 05) 

 
 

 
 

http://www.kino.dk/film/b/bl/blade-runner-final-cut-0
http://www.kino.dk/film/b/bl/blade-runner-final-cut-0
http://www.cancerbarn.dk/

