Invitation:

Lørdag den 9. november kan alle i familien
vælge mellem to forrygende film i

EFTERÅRSBIO
Nu blænder FMKB og Nordisk Film Biografer (NFB) igen op for dugfriske premierefilm
for hele familien. Og denne gang får familien to film at vælge mellem, så der er noget
for enhver, stor som lille, voksne og børn.
Velkommen i Efterårsbio, hvor eventyrene udspiller sig på de store lærreder!
I Nordisk Film Biograferne i Odense, Aarhus og Aalborg samt i Falkonér i København
bliver de to film vist samtidigt, og alle i familien må derfor på forhånd vælge, hvilken
film det enkelte familiemedlem ønsker at se.
På næste side kan I læse lidt om de to film, og på den sidste side skal I sætte X ved
den film, hver enkelt i familien ønsker at se lørdag den 9. november kl. 9.30.

Lukkede forestillinger

Alle forestillingerne er lukkede særforestillinger, hvor der kun er adgang for inviterede
af ’Familier med kræftramte børn’, og derfor kan børn i isolation også trygt få en
herlig og uforglemmelig biografoplevelse.
Hele familien og bedsteforældre, samt personale fra børnekræftafdelingerne er også
velkomne. Det samme gælder de efter isolationsreglerne ’godkendte’ besøgsvenner.
Deltagelse er helt og aldeles gratis og denne dag er der god plads til alle!
Man behøver således ikke være medlem af ’Familier med kræftramte børn’ for at
kunne deltage. Vi understreger dog, at deltagelse kun er for personer, der ikke udgør
nogen smitterisiko for børn i kræftbehandling.

Hvor og hvornår vises filmene?
København kl. 9.30:

NFB Falkonér, Sylows Allé 15, 2000 Frederiksberg

Odense kl. 9.30:

NFB Odense, Østre Stationsvej 27, 2. sal, 5000 Odense

Aarhus kl. 9.30:

NFB Aarhus, Skt. Knuds Torv 15, 8000 Aarhus C

Aalborg kl. 9.30:

NFB Aalborg, John F. Kennedys Plads 1, 9000 Aalborg

I alle biograferne åbnes dørene ca. halv time før filmene starter, så der bliver tid til at
forsyne sig med lidt slik, sodavand, popcorn og alle de andre vente- og filmgodter.
Nogle dage før arrangementet modtager i mail om de sidste praktiske informationer
vedr. billetter. Men husk nu familiens tilmelding, som skal være modtaget i
Foreningens Sekretariat senest onsdag den 30. oktober!
Med venlig hilsen – og rigtig god efterårsbiftur til alle,
Familier med kræftramte børn
Familier med kræftramte børn: Århusvej 51, 8643 Ans By, Tlf.: 8694 6930, E-mail: info@fmkb.dk

Lidt om de to film…
Mugge og Vejfesten
Wullfmorgenthaler vender stærkt tilbage med historien om 'Mugge og Vejfesten', der
som titlen antyder, handler om Mugges hårde arbejde for at få en vejfest gennemført.
Hans mor har nemlig for nyligt forladt hans far til fordel for en træner fra det lokale
Crossfit-center. Så det skal der laves om på til vejfesten.
Instruktørerne og personerne bag idéen er Michael Wullf og Anders Morgenthaler, der
bør lyde bekendt i de flestes ører. De er herrerne bag satirer og tegneserier, der
blandt andre tidligere har indeholdt flodhesten Dolph.

Gooseboy
Skaberne af 'Der var engang en dreng – som fik en lillesøster med vinger' er tilbage
med den nye musikalske familiefilm 'Gooseboy'!
Viggo må lægge sit nye yndlingsspil på hylden, for at hjælpe en gås der er kommet til
skade. Hvad han ikke lige havde forventet, er at gåsen hedder Nissemand, og så kan
den forresten tale. Sammen tager de to unikke venner ud på et eventyr, i et forsøg på
at bringe Nissemand hjem til sin flok.
'Gooseboy' er instrueret af den kendte filmduo Michael Wikke og Steen Rasmussen.
Og så medvirker bl.a. Thomas Refslund Ravn, Frida Luna Roswall Mattson, Szhirley,
Søren Malling, Rasmus Bjerg og Ulrich Thomsen i filmen!

Tilmelding til Efterårsbio
Ja tak, vi vil naturligvis meget gerne deltage i en gratis tur i efterårs familiebiffen
og glæder os allerede til lørdag den 9. november.

Vi har læst invitationen og forstået afsnittet om, at deltagelse kun er for personer, der
ikke udgør nogen smitterisiko for børn i kræftbehandling.
Vi er indforstået med selv at sørge for transporten mellem hjem og den valgte biograf.
Vi ønsker at komme i efterårs familiebiffen i en af nedenstående
afdelinger af Nordisk Film Biografer: (sæt) X

København:

NFB Falkonér, Sylows Allé 15, 2000 Frederiksberg

Odense:

NFB Odense, Østre Stationsvej 27, 2. sal, 5000 Odense

Aarhus:

NFB Aarhus, Skt. Knuds Torv 15, 8000 Aarhus C

Aalborg:

NFB Aalborg, John F. Kennedys Plads 1, 9000 Aalborg

Vi kommer i alt så mange: (påfør antal)

__________

Heraf ønsker så mange at se ” Mugge og Vejfesten”:

__________

Heraf ønsker så mange at se ” Gooseboy”:

__________

Evt. medlemsnr.: ______________________ Tlf. nr.: ________________________
Navn: ______________________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________________
Postnr.: __________________ By: _______________________________________
Mailadresse: _________________________________________________________
Tilmeldingen sendes hurtigst muligt
og senest onsdag den 30. oktober til Foreningens Sekretariat.
Husk at anføre alle de ønskede oplysninger, når du mailer tilmeldingen.
Familier med kræftramte børn
Århusvej 51, 8643 Ans By
info@fmkb.dk

