
 

BIOGRAFTUR 
 

Søndag den 22. marts 2020, klokken 10:00 i Bio Silkeborg 
 

Spioner på mission  
Drømmebyggerne 

Klovn 
 

Spioner på mission: Animation, Familie, Komedie 1½ time tilladt for alle. 
 

                   Animationsfilmen 'Spioner på missioner' byder på actionfyldt spion-komik af                                 
f                  folkene bag Ice Age og Ferdinand.  Verdens bedste spion Lance Sterling                       
b         liver forvandlet til en due, og derfor må han stole på, at gadget-nørden Walter       
a                 kan hjælpe ham. 

                   Tilsammen udgør makkerparret en slags James Bond og Q, og de må nu        
a                 arbejde sammen - og stole på hinanden - for at redde verden. 

Filmen er løst baseret på kortfilmen 'Pigeon: Impossible' og bliver Will Smiths første 
animationsfilm i 15 år siden Stor Ståhaj. 

 Drømmebyggerne: Dansk familiefilm 1½ time tilladt for alle. 

  Animationsfilmen 'Drømmebyggerne' handler om pigen Minna, som           
pd               opdager, at der står drømmebyggere bag drømme. 

E                En dag forstyrrer Minna sin stedsøsters drøm, fordi stedsøsteren har været         
o                 ond mod hende. Men Minna går for langt og stedsøsteren falder i dyb 
koma.         koma. 

M                Minna må nu slå sig sammen med drømmebyggerne for at redde sted-                      
øs               søsteren og samtidig forsøge at forene hendes familie. 
 

 Klovn the Final: Familiefilm 1 time og 30 min. tilladt fra 11 år.  

 Klovn 3: The Final er den tredje og sidste film med Frank Hvam og        

A                Casper Christensen. I denne omgang har vi fokus på kærligheden, for 
                   varer den evigt. Det spørgsmål må Frank stille sig selv, da Mia overvejer  
                   at lade sig skille. Casper mener dog at hun bare skal lægges på is, så de 
                   to beslutter af tage af sted på weekend til Island. Alt går langtfra som plan- 
                   lagt. De når ikke flyet, men de er ikke klar til at tage hjem, og "gemmer" sig            
g                 derfor i Lars Hjortshøjs tomme luksusvilla. Et vulkanudbrud på Island lukker                                                        
-                  luftrummet over øen på ubestemt tid. Nu kan Frank se til, mens hans og            
-                  Caspers store løgn virkelig splitter hans liv. 
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 det fri. 

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 15. marts 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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https://www.kino.dk/film/i/ic/ice-age-0
https://www.kino.dk/film/f/fe/ferdinand
https://www.kino.dk/film/s/st/stor-stahaj-2004
http://www.cancerbarn.dk/
https://www.kino.dk/film/g/go/gooseboy#trailer-1512165
https://www.kino.dk/film/g/go/gooseboy#trailer-1512165
https://www.kino.dk/film/v/va/valhalla-0#trailer-1505165
https://www.kino.dk/film/v/va/valhalla-0#trailer-1505165

