
 

 

BIOGRAFTUR 

Lørdag den 25. november 2017 kl. 8:30 i Cinemaxx Odense 

 
 Du kan se én af følgende film:  

 
 

MUMITROLDENES VINTER - BLIVER DET JUL I ÅR? 

Vinteren er på vej, og mumitroldene gør klar til at gå i den sædvanlige lange 

vinterhi. Men i år gider Mumi ikke sove vinteren væk. Han er nemlig blevet 

nysgerrig efter at se, hvad der egentlig sker med Mumidalen, når vinteren 

kommer. Allermest er han dog spændt på at møde den mystiske gæst Julen, som 

– i bogstaveligste forstand – snart banker på det lille mumihus.  

 

 
 

Den utrolige historie om den kæmpestore pære 
Makkerparret elefanten Sebastian og katten Mitcho skal hjælpe beboerne i den 

idylliske Solby med at finde deres elskede borgmester, J.B., der er forsvundet på 

mystisk vis. En dag modtager de en flaskepost fra J.B., der afslører, at han nu bor 

på Den Mystiske Ø, men han mener, at rejsen dertil vil være alt for farlig for 

Sebastian og Mitcho. I stedet planter de et frø, der snart vokser sig til en 

kæmpestor pære, og så er eventyret først rigtig begyndt. 

 

Justice League 

Verdens største helte samles for at bekæmpe ondskaben. Batman er 

blevet inspireret af Supermans heltemodige handlinger og slår sig sammen med 

Wonder Woman for at overvinde en stor fjende. De finder frem til andre meta-

mennesker, der kan hjælpe. Men selv om denne nye gruppe, bestående af 

Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg og The Flash, er stærk, er det måske 

allerede for sent at redde verdenen... 

 

Se trailer og mere omtale på www.kino.dk 

 

FCB betaler billetterne og byder på sodavand og popcorn til filmen. 

Invitationen gælder for det behandlede barn, søskende under 18 år samt forældre. Familier der 

har mistet er selvfølgelig også meget velkomne. 
 

Bemærk venligst: Dørene åbnes kl. 8.30 og filmen begynder kl. 9.00. Biografen åbner for øvrige 

biografgængere kl. 10.00, derefter kan man ikke gå isoleret på toilettet. Efter filmen, bliver vi 

lukket fra biografsalen direkte ud på p-pladsen. Husk isolationsregler. 

Du finder Cinemaxx Odense: Rosengårdcentret 250, 5220 Odense SØ 

Tilmelding senest den 20. november via mail: fcb@mail.dk med oplysning om navn, antal 

voksne og antal børn. Billetterne udsendes ikke på forhånd, men uddeles ved fremmøde på dagen. 

(HUSK! sidste øjebliks til-/afmelding på mobil 23232902 Jette Larsen) 

http://www.kino.dk/
mailto:fcb@mail.dk

