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Biografen, Glumsø. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Covid-19 info. 

Da vi, selvfølgelig, skal følge sundhedsmyndighedernes anvisninger, 
er der nogle ændringer i forhold til tidligere sæsoner. 

 Vi følger biografens regler angående antal gæster i biografen pt. 30 pr. 
hold. 

 Ved ankomst til biografen går man ind ad den bagerste dør, på 
langsiden. 

 Der er kun adgang ved fremvisning af gyldig billet 
 Giv børnene kontanter med, hvis de skal handle (Vi skal nok hjælpe 

dem).  
 Voksne uden billet har ikke adgang. 
 Man følger anvisningerne fra de frivillige. Højre rundt i biografen, med 

1 meters afstand, handler i baren og bliver derefter anvist en plads 
efter gældende regler. Dette gælder også, hvis man ikke skal købe 
noget! Tænk gerne over, hvad man vil købe inden, det letter tiden i 
baren. 😊  

 Vil man gerne sidde flere sammen, så mødes man udenfor, og går ind 
efter hinanden. En samlet gruppe må gerne sidde sammen.  

 Der er ingen pause, derfor heller ikke salg under filmen. 
 Vi holder ikke tissepause midt i filmen, da det vil skabe for meget trafik 

frem og tilbage. Man går, når man skal, én ad gangen, og der må kun 
være én på hvert toilet, og ingen der venter i gangen. 

 Vi henstiller til, at man ikke går op med sit skrald, før filmen er færdig. 
 Ved udgang, igennem den øverste sidedør, følger man også de frivilliges 

anvisninger. 
 Til forældre og store børn. Hold øje med vores facebookgruppe (Se 

sidste side), her vil stå, hvis der er forsinkelser.  
 Vi åbner først dørene, når vi er helt klar fra forrige hold! 
 Vi får travlt, som frivillige, da vi skal spritte af mellem hvert hold… så 

hjælp gerne os og børnene til at det glider så let som muligt. 
 Sidst, men ikke mindst… vi glæder os til en god sæson! 

 



 

Så er vi igen klar med en række gode film. 
Vi glæder os til at vise vores program for både nye og gamle medlemmer.  
Programmerne bliver ikke uddelt i papirform i år – ligger kun digitalt 
 
Filmstarttidspunkter 
Igen i år vises filmene om søndagen 

Hold 1 (4-6 år) starter kl. 9.00 (mindre børn ifølge voksne) 
Hold 2 (7+ år) starter kl. 11.00 

 Hold 3 (7+ år) starter kl. 13.00 
 Hold 4 (11+ år) starter kl. 15.00 
Vi opfordrer til, at mindre børn kommer sammen med en voksen. 
 
Slik, popcorn og drikkevarer må ikke medbringes i Biografen, det skal købes i 
baren.  
Man må gerne selv medbringe kiks, frugt og grønt til filmen. 
 
Censur er iht. Danske Børnefilmklubber. 
Alle film på hold 1+2+3 er med dansk tale. 
Enkelte film på hold 4 kan være med engelsk tale og danske undertekster. 
Vi anbefaler, at børn under 5 år skal være ifølge med en voksen, da film opleves 
forskelligt fra barn til barn.  
 
 
 
 
 
 

Hvis du har spørgsmål, ris, ros eller gode ideer, 
er du velkommen til at kontakte os. 

Pris: 
Prisen er kun 120,00 kr. for 7 film.  
Forældre der ønsker at se film sammen med deres børn, kan ligeledes se de 7 
film for 120,00 kr.  

Husk: Kun adgang for medlemmer i 
Børnefilmklubben OSKAR 

med gyldig billet! 
 

 
Tilmelding: 
Ligesom sidste sæson skal tilmelding og betaling ske elektronisk på:  
https://flexbillet.dk/boernefilmklubben-oskar  
Betaling sker ved tilmelding. Kreditkort er påkrævet.  
 
Hvis du ikke har mulighed for elektronisk tilmelding/betaling,  
kan du kontakte Ingelise på mobil: 22619585  
  
Vi vil opdatere facebooksiden løbende for ledige pladser: 
www.facebook.com/groups/filmklubbenoskar/  
 
Generalforsamling: 
Afholdes torsdag den 11. marts 2021 kl. 18.30 (se indkaldelsen i  
Glumsø Ugeblad). Tilmelding senest søndag d. 7. marts 2021. 
 
Vi gør opmærksom på, at al færdsel til, fra og foran biografen foregår på 
forældrenes eget ansvar. 
 
Personerne bag Børnefilmklubben OSKAR er:  
 
Marianne 60 21 34 77   Randi 29 82 71 94 

Ingelise 22 61 95 85  Lene 40 63 05 37 

Trine 60 74 76 18  Britt 42 43 67 12 

Camilla 22 35 16 08 

E-mail: oskar.glumsoe@gmail.com 
   
 
 
 

 



 
Hold 1 

 

Søndag den 6/9 2020 kl. 9.00 – 10.20 
Otto er et næsehorn 

 
Søndag den 4/10 2020 kl. 9.00 – 10.10 

Cirkeline, Coco & det vilde næsehorn 
 

Søndag den 1/11 2020 kl. 9.00 – 10.30 
F for får 2 

 
Søndag den 6/12 2020 kl. 9.00 – 10.25 
Den lille Julemand og det magiske snefnug 

 
Søndag den 3/1 2021 kl. 9.00 – 10.30 

Bølle på eventyr 
 

Søndag den 7/2 2021 kl. 9.00 – 10.30 
Gooseboy 

 
Søndag den 7/3 2021 kl. 9.00 – 10.20 

Ellevilde Ella 
 
 

 
 

 
Hold 2 

 

Søndag den 6/9 2020 kl. 11.00 – 12.40 
Angry Birds 2 

 
Søndag den 4/10 2020 kl. 11.00 – 12.15 

Drømmebyggerne 
 

Søndag den 1/11 2020 kl. 11.00 – 12.40 
Den lille afskyelige snemand 

 
Søndag den 6/12 2020 kl. 11.00 – 12.45 

Frost 2 
 

Søndag den 3/1 2021 kl. 11.00 – 12.30 
Familien Addams 

 
Søndag den 7/2 2021 kl. 11.00 – 12.45 

Fremad 
 

Søndag den 7/3 2021 kl. 11.00 – 12.35 
Trolls på verdensturné 

 
 

 
 
 

 



 
 

Hold 3 
 

Søndag den 6/9 2020 kl. 13.00 – 14.40 
Angry Birds 2 

 
Søndag den 4/10 2020 kl. 13.00 – 14.15 

Drømmebyggerne 
 

Søndag den 1/11 2020 kl. 13.00 – 14.40 
Den lille afskyelige snemand 

 
Søndag den 6/12 2020 kl. 13.00 – 14.45 

Frost 2 
 

Søndag den 3/1 2021 kl. 13.00 – 14.30 
Familien Addams 

 
Søndag den 7/2 2021 kl. 13.00 – 14.45 

Fremad 
 

Søndag den 7/3 2021 kl. 13.00 – 14.35 
Trolls på verdensturné 

 
 

 
Hold 4 

 
Søndag den 6/9 2020 kl. 15.00 – 17.05 

Jumanji-the next level 
 

Søndag den 4/10 2020 kl. 15.00 – 16.25 
Min sommer med Tess 

 
Søndag den 1/11 2020 kl. 15.00 – 17.10 

Aladdin 
 

Søndag den 6/12 2020 kl. 15.00 – 17.00 
Løvernes Konge 

 
Søndag den 3/1 2021 kl. 15.00 – 16.35 

En helt almindelig familie 
 

Søndag den 7/2 2021 kl. 15.00 – 16.55 
Men in black: international 

 
Søndag den 7/3 2021 kl. 15.00 – 16.40 

Sonic the Hedgehog 
 
 
 

 



 
 

Find os på: www.facebook.com/groups/filmklubbenoskar/ 

 
 

 


