
 

BIOGRAFTUR 

Lørdag den 22. september 2018 kl. 8:30 i Cinemaxx Odense 

 

 Du kan se én af følgende film:  
 

 
De Utrolige 2 

Mr. Incredible og Elastigirl deles denne gang op, da moren skal på en vigtig 

superhelte-mission, mens farmand må blive hjemme og passe familiens yngste 

medlem, Jack-Jack. En mission, der viser sig langt sværere end at redde verden. 

 
 
 
 
 
Iqbal og den indiske juvel 

Iqbals tante Fatwa er blevet udnævnt til Vogter af Den Indiske Juvel. Iqbal 

overtaler sin far til at hele familien skal med til Indien for at overvære ceremonien, 

men som altid går det ikke lige som planlagt, og pludselig har Iqbal fået raseret 

en kirke og bliver smidt ud af skolen. Iqbal overtaler Fatwa til at starte på en 

indisk skole i stedet for, og han bliver så genforenet med resten af familien i New 

Delhi! Genforeningen bliver dog hurtigt spoleret, da Den Indiske Juvel bliver stjålet 

og Iqbals far kommer i fængsel! 

Mile 22 

Filmen 'Mile 22' handler om en officer i den amerikanske efterretningstjeneste, 

der skal med hjælp fra en tophemmelig enhed smugle en politibetjent med 

følsomme oplysninger ud af landet. Men det viser sig at være en langt sværere 

operation end antaget, da mange er interesserede i oplysningerne og ikke alt er, 

som det ser ud til. 

 

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 17. september 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/

