
 

 

BIOGRAFTUR 

Lørdag den 21. september 2019 kl. 8:30 i Cinemaxx Odense 

 
 Du kan se én af følgende film:  
 

Felix på vilde eventyr 

Buller, som lever et liv i sus og dus i et højhus med sin søn Felix. Felix er en vild 

og eventyrlysten killing, som er nysgerrig på verdenen udenfor. En dag begiver 

han sig udenfor lejligheden for at finde katteparadiset Kattopia, hvor han håber at 

møde sin mor. For at finde sin søn må Buller derfor begive sig på en farefuld færd 

gennem storbyens gader sammen med sin gode ven, papegøjen Arald. 

 
 
Toy Story 4 

Filmen følger tiden efter Anders, hvor legetøjet nu lever hos den nye ejer Bonnie. 

Woody oplever oftere og oftere at ende i skabet, mens Bonnie leger med de andre 

ting. Da familien drager på bilferie, skal alt legetøjet med, også Bonnies helt nye 

hjemmelavede legetøj Forky, der har svært ved at finde sin nye plads i verden. 

Woody forpligter sig til at passe på Forky i håb om, at han kan finde vej til Bonnies 

hjerte igen. Men da de to bliver væk fra resten af familien, venter der store 

udfordringer. 

 

Dora og den gyldne by 

Adventurefilmen 'Dora & Den Gyldne By' er en live-action baseret på børneserien 

'Dora Udforskeren' fra Nickelodeon, der begyndte tilbage i 2000. Serien handler 

om den syvårige pige, der tager på nye eventyr med sine bedste venner og 

forsøger at løse forskellige problemer. 

 

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. 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 23 23 29 02 til Jette Larsen) 

http://www.kino.dk/
http://www.kino.dk/
http://www.cancerbarn.dk/
http://www.cancerbarn.dk/

