BIOGRAFTUR
Lørdag den 24. februar 2018 kl. 8:30 i Cinemaxx Odense
Du kan se én af følgende film:
Hodja fra Pjort
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.

Coco
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.

Black Panther
Superheltefilmen 'Black Panther' er baseret på tegneserien af samme navn om
den afrikanske nationalleder T’Challa. Den 18. film i Marvel-universet foregår i
det isolerede og teknologisk fremskredne afrikanske land, Wakanda. Efter
T’Challa mistede sin far i Captain America: Civil War, vender han tilbage til sit
hjemland for at tage sin retsmæssige plads som konge. Superhelten skal også
medvirke i Avengers: Infinity War.
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 19. februar 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)

