
 

BIOGRAFTUR 
 

Søndag den 31. oktober 2021, klokken 10:00 i Bio Silkeborg 
 

TERNET NINJA 2 
BOSS BABY 2 

ADDAMS FAMILY 2 
 

TERNET NINJA 2: Animation, Eventyr familiefilm 1½ time tilladt for alle. 
 

 Animationsfilmen 'Ternet Ninja 2' er fortsættelsen Anders Matthesens publikums-

 succes Ternet Ninja, som er baseret på børnebogen af samme navn. Da skurken Philip 

 Eberfrø bliver løsladt fra det thailanske fængsel, må Aske og den ternede ninja finde 

 en måde at  fange ham på, før han slipper væk. Derfor rejser Aske, dukken og hele 

 familien til Thailand, hvor et stort eventyr - og Onkel Stewart - venter. På Hjemme- 

 fronten kæmper Aske samtidig med forholdet til Jessica, som måske mere er på udkig

 efter en "bad boy". 

 
 

 

 

BOSS BABY 2: Animation, familiefilm 1½ time tilladt for alle. 

   

Animationsfilmen 'Boss Baby: Det blir' i familien' er efterfølgeren om baby-bossen i

 jakkesæt, Boss Baby, hvor drengen Tim fik lillebroren, Ted, der ankom i jakkesæt og

 talte som en voksen. 

Denne gang er de to brødre blevet voksne, men må forvandles til babyer igen, da en

 ondsindet baby-konspiration truer menneskeheden. Kampen tager de op i selskab 

 med Tims datter, der også er en såkaldt Boss Baby. 

 
 

ADDAMS FAMILY 2: Animation, Eventyr familiefilm 1½ time tilladt for alle. 
 

 

                    Alles foretrukne uhyggelige familie er tilbage i den animerede komedie -efterfølger,       

The Addams  The Addams Family 2. I denne helt nye film finder vi Morticia og Gomez fortvivlede 

over              over, at deres børn vokser op, springer familiemiddage over og for at genvinde deres 

b                   bånd beslutter de sig for at proppe onsdag, Pugsley, onkel Fester og besætningen i  i          

n              d i deres hjemsøgte autocamper og slå vejen til en sidste elendig familieferie. Deres               

v                   eventyr i hele Amerika tager dem ud af deres element og ind i sjove forløb med       

d                   deres ikoniske fætter, IT, samt mange nye mærkelige karakterer. Hvad kan muligvis        

g                   gå galt? 
 

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 20. oktober via hjemmesiden www.cancerbarn.dk eller på  
mail: fcb@mail.dk. (sidste øjebliks til-/afmelding på tlf. Michael Pedersen 2331 1787) 
Der kan forekomme ændringer i filmvalget.  Husk normal tid begynder. 
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