
 

 

BIOGRAFTUR 
 

Søndag den 25. februar 2018, klokken 10:00 i Bio Silkeborg 
 

COCO 

Hodja fra Pjort  

Maze runner 3 - Dødskuren 

COCO: Animation, 1½ time tilladt for alle. 
  

Animationsfilmen 'Coco' foregår i Mexico i forbindelse med traditionen, De 

Dødes Dag. Den 12-årige Miguel bor sammen med sin store familie ude på 

landet. Drengen opdager på fejringsdagen et mysterie, der er flere 

generationer gammelt, og det fører til en meget anderledes 

familiesammenkomst. 

 

Filmen instrueres af en af mændene bag Find Nemo. 
 
 

Hodja fra Pjort: Animation, 1½ time tilladt for alle.  

 Animationsfilmen 'Hodja fra Pjort' er baseret på den populære børnebog af

 samme navn skrevet af Ole Lund Kirkegaard. 

Hodja får tilbudt et flyvende tæppe mod at hente tæppehandlerens barnebarn.

 Hvad drengen ikke ved, er, at tæppet tilhører sultanen, som vil gøre alt for at

 få sit magiske tæppe tilbage.    

 På rejsen møder han pigen Smaragd, og hun viser ham, hvordan man klarer 

 sig i en stor by til Hodjas begejstring. Desværre er Smaragd også skyld i, at

 han senere mister tæppet, og derfor som lovet ikke kan bringe 

 tæppehandlerens barnebarn tilbage til landsbyen. 
 

Maze Runner 3: Dødskuren, Actionfilm 1½ time tilladt fra 12 år.  

 Actionfilmen 'Maze Runner 3: Dødskuren' er filmatiseringen af James Dashners 

 ungdomsbogserie. 

Thomas sætter det sidste ind for at finde en kur mod den altødelæggende 

 sygdom, der forvandler mennesker til zombie-lignende væsner. 

Samtidig forsøger WICKED at give Thomas og de tilbageværende lysboere

 deres hukommelse tilbage som led i jagten på kuren. 

 

Filmen følger efter The Maze Runner og Maze Runner: Infernoet. 

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.  

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

Familier der har mistet er selvfølgelig også meget velkomne. 
 

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. 
 

Tilmelding senest den 20. februar 2018 via hjemmesiden www.cancerbarn.dk med 

oplysning om antal voksne og antal børn.  (Sidste øjebliks til-/afmelding på tlf 2331-1787 

Michael Pedersen) 
 

Der kan forekomme ændringer i filmvalget.  

 
 

 

 

http://www.kino.dk/film/f/fi/find-nemo
http://www.kino.dk/film/t/th/maze-runner
http://www.kino.dk/film/m/ma/maze-runner-2-infernoet
http://www.cancerbarn.dks/

