
 

BIOGRAFTUR 

Lørdag den 21. april 2018 kl. 8:30 i Cinemaxx Odense 

 

 Du kan se én af følgende film:  
 

 
Peter Kanin 

Familiefilmen 'Peter Kanin' handler om den lille ihærdige gnaver, der iført blå 

jakke og ingen bukser lever det gode liv i skoven. Peter og vennerne får sig alle 

en overraskelse, da den unge Thomas Suhr pludseligt flytter ind i deres 

favorithus, som han har arvet af sin onkel. Særligt Peter Kanin er træt af den 

nye lejer og gør nu alt, hvad han kan, for at slippe af med det irriterende 

menneske. 

 
Hulemanden Sten 
Animationsfilmen 'Hulemanden Sten' foregår i forhistorisk tid, nærmere bestemt 

stenaldertiden. Her bor den modige hulemand Sten og hans bedste ven Grøffe i 

et lille hyggeligt samfund. Sten drømmer om at jage mammutter og i det hele 

taget tage på eventyr, men eventyret ender med at finde ham. Den mægtige 

Lord Snøp fra Bronzealderbyen invaderer nemlig den idylliske dal, og nu må Sten 

samle klanen i et forsøg på at vinde dalen tilbage, og slaget kommer til at foregå 

på en forhistorisk fodboldbane.   

Ready Player One 

Science fiction-filmen ’Ready Player One’ udspiller sig i år 2045, hvor det meste 

af befolkningen bruger deres tid og penge på at udleve deres vildeste fantasier 

og drømme i den virtuelle verden kaldet OASIS. Skaberen, der er besat af 

popkultur, har efter sin død efterladt et såkaldt ”Easter egg” i sit spil – og 

personen, der finder de tre nøgler, som er gemt i OASIS, bliver ikke kun 

stinkende rig, men overtager også rettighederne til selve spilplatformen. Blandt 

de mange deltagere i den store skattejagt er teenageren Wade Watts, i OASIS 

kendt som Parzival, og da han kommer på sporet af den første nøgle, bliver han ikke kun en 

helt, men også et mål for organisationen IOI, der er på jagt efter det virtuelle herredømme. 

 

Se trailer og mere omtale på www.kino.dk 

 

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

der har mistet er selvfølgelig også meget velkomne. 

 

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

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 16. april via www.cancerbarn.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/
http://www.cancerbarn.dk/

