
 

 

BIOGRAFTUR 
Lørdag den 24. oktober 2020 kl. 8:30 i Cinemaxx Odense 

  

                                                             Du kan se én af følgende film  
 

 

Far til fire og vikingerne 
Bodil har fødselsdag. Men alt er alligevel ikke godt i, den ellers sammentømrede familie. Søs 
er træt af at være reservemor for sine søskende, og skulle stå for alt, der hedder husholdning. 
Søskende Mia og Ole, kan ikke længere holde ud at dele værelse. Far har ikke overskud til at 
håndtere Onkel Anders' opførsel. For at bryde med familiens disharmoni, tilmelder Onkel 
Anders derfor familien til et ophold på et familieterapisted. I en vikingelandsby. 

 

 

 

Familien Bigfoot 
Adam 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. 
 

 

Wonder Woman 1984 

Endnu ingen omtale af filmen. 

 

 

 

OBS – Ændringer i filmudbuddet kan forekomme. 

 

Biografens COVID-19 restriktioner: Det må maximalt være 48 personer i hver sal og grupper over 6 personer 

skal splittes op. 
 

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 19. oktober 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.cancerbarn.dk/

