
BIOGRAFTUR

Søndag den 16. januar 2022, klokken 10:30 i Værløse Bio

Det er efterhånden længe siden vi har haft biografforestilling i Værløse Bio. Efter 
utallige opfordringer tager vi nu dette arrangement op igen. 

Vi har følgende film på programmet:

Krummerne – Det er svært at være 11 år. En film for alle aldre 

Filme      n       Filmen rammer ned i familien 2021. ”Skærmen” fylder meget i                            
'ff         Blade   hverdagen hos familien Krumborg. Familien skal komme hinanden ved ,    
R u                   så Krumme foreslår skærmfri uge, for på den måde slipper Krumme for   
nner                 at blive drillet henne i skolen for sin gamle skodmobil. Stine bliver ras-         
s                      ende, mor synes det er fornuftigt, far gør som mor siger og Grunk har (B    
lad                   bare tænkt sig at snyde. Men hvad skal man så lave? Krumme finder 
nogle               nogle gamle Kim-bøger på loftet, som han sluger råt og han bliver
                        inspireret til at starte sit eget detektivbureau med sin ven Tom. Da for-
                        bryderne, Tina og Jeff stjæler Anastasia-diamanten fra nationalmuseet
                        ser Krumme sin chance, at fange forbryderne for at vinde Yrsas hjerte.  
                        Det går ikke så let som i Kim-Bøgerne, for det er nemlig svært at være    
                        11 år, når man også vil vinde Yrsas kærlighed. 

Tag min hånd:

     Animation 
                        Alt kører for Maja. Hun bliver snart forfremmet til overlæge og bor sam- 
                        men med sin mand Claes og teenagesønnen Magnus i et skønt hus,
                        der snart får en flot dyr tilbygning. Det kommer som et chok da Claes          
m                     meddeler, at han vil skilles og foreslår at Maja lige logger ind på Borger-  
                        service.dk og vælger rubrikken straksskilsmisse. Tryghedselskende 
                        Maja er i frit fald og forsøger at genvinde styringen over sit liv, og kaster
                        Sig ud på gyngende grund med en skrantende økonomi, en 20 år yngre
                        elsker og en teenagesøn i problemer.

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 8. januar 2022 via hjemmesiden www.cancerbarn.dk med 
oplysning om navn, antal voksne, antal børn samt oplys hvor mange der er til henholdsvis 
voksen og børnefilm. (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. 

http://www.cancerbarn.dk

