
 

BIOGRAFTUR 

Lørdag den 30. november 2019 kl. 8:30 i Cinemaxx Odense 

 

 Du kan se én af følgende film:  
 

 
F for får: Fårmageddon 

Fårmageddon' er fortsættelsen til den anmelderroste F for får. I filmen styrter et 

rumvæsen med fantastiske kræfter ned i nærheden af Mossy Bottom Farm. Fået 

Shaun tager derfor nu på en fantastisk mission for at få den intergalaktiske 

besøgende hjem igen - det før en uhyggelig organisation kan nå at fange hende. 

Således møder det elskede får altså et sødt rumvæsen, hvilket bringer minder til 

Steven Spielbergs familie-klassiker E.T. 

 

Dronningens Corgi 

Familiefilmen 'Dronningens corgi' handler om den britiske dronnings 

yndlingshund Rex, som er mere end forkælet og lever et liv i sus og dus på 

Buckingham Palace.  

 

Men da Rex ender på et internat i London med stærke herreløse hunde, må han 

indse, at for at blive en sand favorit, må man gøre sig fortjent til det. 
 

 

Familien Addams 

Animationsfilmen ’Familien Addams’ bringer rækken af populære karakterer til 

live med både humor, sjov og monsterballade. Den monstrøse familie består 

nemlig af diverse excentriske familiemedlemmer, der har det bedst i skyggen.  

 

 
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 25. november 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 23 23 29 02 til Jette Larsen) 

https://www.kino.dk/film/f/f/f-far
https://www.kino.dk/film/e/e/et-1982
http://www.kino.dk/
http://www.cancerbarn.dk/

