
 

BIOGRAFTUR 
 

Søndag den 10. marts 2019, klokken 10:00 i Bio Silkeborg 
 

Vilde Rolf smadrer internettet  
Sådan træner du din drage 3 ogTernet Ninja 

Vilde Rolf smadrer internettet: Animation, 1½ time tilladt for alle. 

  

Animationsfilmen 'Vilde Rolf smadrer internettet' er en fortsættelse til Vilde Rolf fra 

 2012. Spilfigurerne Rolf og Vanilje von Schlick har levet i deres arkadespil i 

seks  år siden etteren, men pludselig går rattet til Vaniljes bilspil i stykker. Vennerne 

 øjner en mulighed for at skaffe et nyt rat, og derved reparere spillet, ved at 

købe  det på internettet, så derfor skifter de to den trygge hverdag i deres lille 

arkade ud  med en efterforskning i det enorme www. 'Vilde Rolf smadrer internettet' 

tager fat i  et bredere emne end den første film, der udelukkende fokuserede på gaming 

og  især arkadespil. Efterfølgeren foregår i en visualiseret internetverden, hvor de 

fleste vil kunne nikke genkendende til de adskillige referencer til vores digitale dagligdag. 
 

 Sådan træner du din drage 3: Animation, 1½ time tilladt fra 7 år.  

 Animationsfilmen 'Sådan træner du din drage 3' er den sidste film i trilogien 

om  den unge viking Hikke og hans drage natskyggen Tandløs. Bersærkø er blevet 

et  fredeligt sted at bo, hvor mennesker og drager lever i harmoni med hinanden. 

 Men da Hikke og hans venner er begyndt at redde drager fra andre vikinger, 

er  øen blevet overbefolket. 

Vikingerne møder nu den berygtede dragejæger Grimmel, som har svoret at 

 udrydde alle natskygge-drager - og Tandløs er den sidste. Hikkes far fortalte 

ham  engang eventyret om verdens yderste kant, hvor indgangen til dragernes rige 

 skulle være. For at redde dragerne fra Grimmel drager Hikke og hans venner  

 på jagt efter det eventyrlige rige, hvor dragerne kan leve i fred. 
 

 Ternet Ninja: Actionfilm 1½ time tilladt fra 7 år.  

 Animationsfilmen 'Ternet Ninja' er en filmatisering af Anders 'Anden'  Matt-     

a               hesens populære børnebog af samme navn. Filmen følger teenageren Aske,       

 der får en Ninja-dukke af sin onkel Stewart, da han vender hjem fra Thailand.     

 Dukken viser sig imidlertidigt at være levende, dødens farlig og besat af tan-     

 ker om retfærdighed og blodhævn over for manden, som ejer fabrikken, den  

                 er lavet på.Den ternede ninja hjælper Aske med hans problemer, og drengen 

                 lover til gengæld at hjælpe dukken, uden helt at vide, hvad det indebærer.                     

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 28. februar via hjemmesiden www.cancerbarn.dk med oplysning 

om navn, antal voksne og antal børn. (sidste øjebliks til-/afmelding på tlf. Birgit Hoffmann 

6011 6936) 

 

Der kan forekomme ændringer i filmvalget.  

 
 

 

 

https://www.kino.dk/film/v/vi/vilde-rolf
http://www.cancerbarn.dk/

