
 

BIOGRAFTUR 
 

Søndag den 3. november 2019, klokken 10:00 i Bio Silkeborg 
 

Mugge & Vejfesten  
Gooseboy 
Valhalla 

Mugge & Vejfesten: Animation, Familie, Komedie 1½ time tilladt for alle. 
 

Den danske animationsfilm 'Mugge & vejfesten' er den første spillefilm fra satire-
 duoen Wulffmorgenthaler.    
 Filmen handler om drengen Mugge, hvis lykkelige tilværelse stopper brat, da hans 
 forældre skal skilles. Moderen er nemlig faldet for crossfit-træneren Pierre og 
 efterlader derfor Mugge med hans lamslåede far. Mugge har nu kun én mission:       
Ha               han vil bringe sin mor og far sammen igen - og det skal ske ved den årlige vejfest.     
M                 men så bliver festen aflyst! 

Bag filmen står Mikael Wulff og Anders Morgenthaler. 'Mugge og vejfesten' byder 
på mere af duoens velkendte, grove humor, dog fortalt i børnehøjde, så hele familien kan være 
med.  
 

 Gooseboy: Dansk familiefilm 1½ time tilladt for alle. 

 Familiefilmen 'Gooseboy' er en ny historie fra makkerparret Wikke-Rasmussen, 
 som tidligere har stået bag de populære børnefilm Hannibal & Jerry, Flyvende 
 Farmor og Der var engang en dreng.    
 Drengen Viggo bruger det meste af sin vågne tid på at spille spillet Gooseboy, 
 men det ændrer sig pludseligt.Det sker, da en talende gås ved navn Nissemand 
 styrter ned på Viggos altan og brækker sin vinge. Viggo må hjælpe ham, og 
 sammen tager de ud på et begivenhedsrig eventyr i den frie natur for at bringe 
 Nissemand tilbage til sin flok Martin Geertsen kendt som Onkel Reje kendt fra 
 Ramasjang lægger stemme til gåsen Nissemand, der har en stærk jysk-dialekt.  
 

 Valhalla: Adventure. Drama, Fantasy 1time og 45 min. tilladt fra 11 år.
  

 Den danske adventurefilm 'Valhalla' handler om vikingebørnene Røskva og Tjalfe, 
 der sammen med Thor og Loke tager på en stormfuld rejse fra Midgård til 
 Valhalla. Menneskebørnene må kæmpe sammen med guderne for at redde 
 verden fra Ragnarok, da Valhalla viser sig at være truet af både Fenrisulven og 
 Jætterne.Filmen instrueres af Fenar Ahmad, som tidligere har stået bag 
 dramaet Underverden, og rollelisten består bl.a. af Roland Møller, der skal spille 
 Thor. Historien er baseret på den populære tegneserie af samme navn fra 1979, 
 som i 1986 blev den omdannet til en tegnefilm. 

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 i den friske 
luft. 
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 30. oktober via hjemmesiden www.cancerbarn.dk   
(sidste øjebliks til-/afmelding på tlf. Birgit Hoffmann 6011 6936) Der kan forekomme ændringer i filmvalget. 
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