
 

 
 

BIOGRAFTUR 
 

Søndag den 4. november 2018, klokken 10:00 i Bio Silkeborg 
 

Team ALBERT 

  Jakob og Peter Plys  

Vildheksen 
  

                  

                 Team Albert. 1 ½ time. Tilladt for alle. Ungdomsfilm. Team Albert' følger            
                     titelkarakteren, der ikke vil acceptere, at man ikke kan gøre det, du har lyst til 
                     og få succes i livet uden at blive låst fast i samfundet.  
                     Albert gør oprør mod skole, forældre og hele verden for at blive det han er bedst til: en 
                     der underholder hele verden gennem YouTube. Men på sin vej er Albert ved at miste sine 
                     bedste venner og allerværst den, der elsker ham allermest, pigen han tror han ikke er for- 
                     elsket i.   
                   
                                                       

 
                        

                        Jakob og Peter Plys. 1½ time. Adventure, familiefilm. Live action-fortælling 

om drengen Jakob fra Peter Plys-universet. 

Jakob er nu blevet voksen og har travlt med livet som forretningsmand. 

Ud af det blå dukker Peter Plys op, og sammen med de andre dyr fra                 

Hundredemeterskoven hjælper de Jakob med at få fantasien tilbage.    

 

 

Vildheks. 1 ½ time. Tilladt for alle, men frarådes til børn under 7 år. 

Adventure, familiefilm. 

                 Clara bor sammen med sin mor, går i skole og hænger ud med sin bedste  

                 ven Oscar. Men en dag bliver hun angrebet af en mystisk sort kat og alt 

                 ændres. Pludselig besidder hun kræfter ligesom sin moster, vildheksen Isa, og 

                 hun har en speciel kontakt til naturen og dyrene. Katten der angreb Clara, er  

                 er hendes vildven og da den bliver kidnappet af den onde heks Kimæra, tager 

                 pigen afsted på en farlig rejse for at vise sit værd som en vaskeægte vildheks.     

     

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.  

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 26. oktober 2018 via hjemmesiden www.cancerbarn.dk med 

oplysning om antal voksne og antal børn.  (Sidste øjebliks til-/afmelding på tlf. 60 11 69 36 

Birgit Hoffmann) 
 

Der kan forekomme ændringer i filmvalget. 

 
 

 
 

 
 

http://www.cancerbarn.dks/

