BIOGRAFTUR
Lørdag den 9. oktober 2021 kl. 8:30 i Cinemaxx Odense
Du kan se én af følgende film
Hotel Transylvania 4: Transformania
Drac og resten af slænget er tilbage, som du har aldrig har set dem før. Da Van Helsings nyeste
opfindelse går amok, bliver Drac og hans monster-venner transformeret til mennesker, mens
Johnny bliver til et monster.
I deres nye kroppe skal Drac, frataget sine kræfter, og en energisk Johnny, der elsker livet som
et monster, slå sig sammen for at finde en kur. Men tiden er imod dem, og de skal finde kuren
før deres transformationer bliver permanente.

Ternet Ninja 2
Anders Matthesens nye børnebog om den ternede ninja, som denne film vil være baseret på,
kommer til at handle om Aske og hans skøre familie, som rejser til Thailand for at hjælpe nogle
børn på en legetøjsfabrik.
Fra 11 år.

Bond 25: No time to die
Bond er stoppet som aktiv agent, og nyder det afslappende liv på Jamaica. Hans otium bliver
dog hurtigt afbrudt, da hans gamle ven Felix Leiter fra CIA kommer og spørger ham om hjælp.
Missionen handler om at finde en kidnappet videnskabsmand, men det viser sig at være
bedrag. Bond kommer i stedet på sporet af en mystisk skurk, armeret med farlig ny teknologi.
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 4. 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.

