
 

 

                              

BIOGRAFTUR 
Lørdag den 11. december 2021 kl. 8:30 i Cinemaxx Odense 

 Du kan se én af følgende film  

 
Familien Jul og nissehotellet 

Hugo på tolv år elsker stadig nisser, men bliver drillet af sine jævnaldrende, og han 
beslutter derfor at gå mod sine følelser og tvinge sig selv til at blive stor. Men da 

familien er på juleferie, opdager han, at der bor nisser på hotellet. Hugo prøver at 
fortrænge det og kæmper en indre kamp for ikke at hjælpe nissepigen Sne, som 

har mistet sine nisseforældre og bor alene med sine søskende. Sne vil hjem til 
nissernes land, men kan ikke få rensdyrene til at flyve, for hun har aldrig lært magi. 
Men spørgsmålet er, om Hugo lader sig overtale til endnu et nisseeventyr… 

Encanto 
Familiefilmen 'Encanto' handler om en ung pige og hendes familie i Colombia, som 

alle har magiske kræfter... lige på nær hende. 

 

 

 

 

 

Ghostbusters: Afterlife 

Ghostbusters: Afterlife er en direkte fortsættelse til Ghostbusters og Ghostbusters 
II - og ikke et reboot. Filmen handler denne gang om en enlig mor, der sammen 
med sine to børn opdager en forbindelse mellem de oprindelige Ghostbusters og 

hendes afdøde bedstefar. 

 

 
 

OBS – Ændringer i filmudbuddet kan forekomme. 
 

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 6. december 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. 
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