
 

 

 
 

BIOGRAFTUR 
 

 

Søndag den 4. december 2022, klokken 10:30 i Værløse Bio 
 
 
 

Så skal vi igen besøge den hyggelige Værløse Bio.  
 

Vi har følgende film på programmet: 
 
 

1. Julemandens datter 3 – Den magiske tidsmaskine, familiefilm, dansk tale 131 min.  
 
                        På Julemandsskolen har rektor indkaldt til møde. Lucia, hendes forældre Julius og 
Claudia og alle  de andre på skolen er spændte. Men spændingen afløses af et chok, da rektor      
a                        aflyser julen. Han virker konfus, og det bliver hurtigt klart, at han er fanget i et            
u                        juletraume fra hans unge dage som julemand. Lucia sætter sig for at opklare,                     
a                        hvad der der skete og med hjælp fra den yngre elev Elias og en magisk tidsmas-     
as     k               kine, rejser hun tilbage i tiden i håbet om at redde julen. Hun lander i Viborg anno 
1                       1897, og i forsøget på at løse mysteriet havner hun i Ravnereden – et fristed og pa                          
r                        paradis for børn, der er trætte af deres forældre. Her regerer den sjove og rare 
Von                   Von Ravn, men måske er han ikke helt så rar, som han udgiver sig for at være… 

 
                          
 
 

 2. Black Panther: Wakanda Forever – action, adventure 135 min. 
       

          Filmen 'Black Panther: Wakanda Forever' er en efterfølger til super heltefilmen 
                        Black Panther fra 2018, hvor prins T'Challa overtager magten i det afrikanske land 
W a                  Wakanda efter sin fars død.  
I                       I filmen kæmper Dronning Ramonda, Shuri, M’Baku og Okoye med at holde  
                        sammen på Wakanda og forsvare landet fra fremmede stormagter efter Kong 
                        T’Challas død. Angela Bassett, Letitia Wright, Winston Duke og Danai Gurira er alle 
med i fi             med i filmen, der også introducerer en af Marvels ældste superskurke i form af                      
or,                    Namor som spilles af Tenoch Huerta. Der er lagt op til kamp mellem Wakanda og  
u                      undervandsverdenen Atlantis, hvor Namor altså er den stærkeste kriger.              

  

FCB betaler billetten og der vil være sodavand og popcorn til børnene og kaffe/the til de 

voksne. 
 

Som sædvanligt er arrangementet for det behandlede barn, søskende under 18 år samt 

forældre. Familier der har mistet er selvfølgelig også meget velkomne. Husk 
isolationsreglerne. Døren til biografen lukkes kl. 10:45.  
 

Værløse Bio er beliggende Bymidten 44, 3500 Værløse. 
 

Tilmelding senest den 28. november 2022 via hjemmesiden www.cancerbarn.dk med 
oplysning om navn, mailadresse, mobilnummer, antal voksne, antal børn samt oplys hvor 
mange der er til henholdsvis film 1 og film 2 (sidste øjebliks til-/afmelding på tlf. 20 30 09 05). 

 
Efter filmene er det muligt at blive i biografen og måske nyde en kop kaffe i cafeen og hygge 

sig med andre familier. Cafeen er også kendt for deres rigtig gode mad.  

 
 

 
 

https://www.kino.dk/film/b/bl/black-panther
http://www.cancerbarn.dk/

