
 

 

 

BIOGRAFTUR 
 

Søndag den 25. oktober 2020, klokken 10:00 i Bio Silkeborg 
 

FAR TIL FIRE OG VIKINGERNE 
FAMILIEN BIGFOOT 

 

Far til fire og vikingerne: Familie, Komedie 1½ time tilladt for alle. 
 

Familiefilmen 'Far til fire og vikingerne' er fortsættelsen til Far til fire på toppen 

 og Far til fire i solen 

Den ellers så sammentømrede familie er denne gang i krise. Mie og Ole kan ikke 

 længere holde ud at dele værelse, Søs er træt af at fungere som familiens 

 reservemor, og Far har ikke det sædvanlige overskud til at tackle Onkel Anders’ 

 særegne opførsel. 

Tilbage står Lille Per, som bare er ked af det hele. Onkel Anders tilmelder derfor 

familien et ophold på et familieterapisted, hvor familien skal leve som vikinger i en 

uge. I selskab med børnenes feriegæst Olivia, tager familien afsted for at få styr på 

tingene. 

Med sig har de selvfølgelig også elefanten Bodil, hele familiens gamle krammedyr, som pludselig 

kommer til at spille en hovedrolle, da hun bliver inddraget i en af de ivrige terapeuters 

selvopfundne vikinge-øvelser. Og hjælper terapien ikke på sammenholdet, så sker der til gengæld 

noget, når det er Bodils liv der er på spil!  

 

Familien Bigfoot: Animation, Eventyr familiefilm 1½ time tilladt for alle. 

  

Adams far er Bigfoot. Han bor også sammen med sin mor, en kæmpe bjørn,  et frækt 

egern og en hel vaskebjørnsfamilie. 

 

Nu hvor Bigfoot er blevet berømt, ønsker han at bruge sin berømmelse til noget 

positivt. Så da firmaet Xtrakt vil bore efter olie i naturreservatet, Rocky Valley, i 

Alaska, tager Bigfoot af sted for at støtte demonstranterne, der vil beskytte den vilde 

natur. 

 

Men da Bigfoot pludselig forsvinder sporløst, drager Adam og hans dyrevenner ud på 

et vildt eventyr for at finde Bigfoot og afsløre Xtrakt-bossens grønne løgne. 

  

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.  

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 20. oktober via hjemmesiden www.cancerbarn.dk (sidste øjebliks 

til-/afmelding på tlf. Michael Pedersen 2331 1787) 
 
Der kan forekomme ændringer i filmvalget. Husk normal tid begynder om søndagen, hvor 

uret sættes en time tilbage. 
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