Vises den 15. og 16. september - Spilletid: 1 time 28 minutter

Vises den 29. og 30. september - Spilletid: 1 time og 24 minutter

Pigen Lucky er opdraget til at være en pæn ung dame, men på
turen vestpå til sin far, ser hun noget, der taler til hendes
utæmmelige ånd: en flok vilde heste anført af den smukkeste
hingst. Der opstår et bånd mellem den 12-årige pige og hesten.
Det skyldes måske, at Lucky slægter sin afdøde mor på. Hun
var en berømt rytterske i et cirkus, men fordi hun omkom ved en
ulykke, sendte hendes far hende væk. Han forbyder hende at
have noget med heste at gøre. Men det er svært, for hendes
bedste venner bliver den vilde rytterske Abigail og staldejerens
datter Pru.

Animationsfilmen 'Ainbo - Amazonas' vogter' handler om pigen
Ainbo, der bor dybt inde i Amazon-junglen. Da Ainbo opdager, at
hendes by bliver truet, går det ligeledes op for den unge jæger, at
der findes andre mennesker end hendes eget folk. Med hjælp fra
de to totemdyr, bæltedyret Drillo og tapiren Vaca, er Ainbo fast
besluttet på at redde hendes land og hendes folk, før det er for
sent. Filmen tager publikum ind i en verden af eventyr, mens den
fortæller en historie om at finde sin vej i livet, venskab og miljø.
.

Vises den 13. og 14. oktober - Spilletid: 1 time og 28 minutter

Vises den 27. og 28. oktober - Spilletid: ikke oplyst

Spirit 2- En fri sjæl

Paw Patrol: Filmen

Animationsfilmen 'Paw Patrol: Filmen' handler om de modige
hunde kendt fra tv-serien 'Paw Patrol'. Ryder og Paw Patrol får
travlt med at rydde op efter Humdinger, da han bliver
borgmester i Adventure City, og de får hjælp af en ny allieret,
den kvikke gravhund Liberty. Med nye spændende køretøjer og
finurligt udstyr kæmper hvalpene for at redde Adventure Citys
indbyggere.
.

Ainbo – Amazonas vogter

Hotel Transylvania 4 - Transformania
Drac og resten af slænget er tilbage, som du har aldrig har set
dem før. Da Van Helsings nyeste opfindelse går amok, bliver
Drac og hans monster-venner transformeret til mennesker, mens
Johnny bliver til et monster. I deres nye kroppe skal Drac, frataget
sine kræfter, og en energisk Johnny, der elsker livet som et
monster, slå sig sammen for at finde en kur. Men tiden er imod
dem, og de skal finde kuren før deres transformationer bliver
permanente.
.

Vises den 10. og 11. november – Spilletid 1 time og 24 minutter

Flummerne

Animationsfilmen 'Flummerne' handler om de to søskende Op
og Ed, der er en del af flummerne, som er nuttede og pelsede
donut-formede dyr. Ved et uheld rejser de fra år 1835 og frem til
nutidens Shanghai. Her ser de for første gang trafik, smager
fastfood og det værste af det hele… de opdager, at alle
flummere er uddøde! Nu er det op til det gakkede par at redde
sig selv og sikre deres arts overlevelse. Ja, hvem ved, måske
kan de endda ændre på historiens gang?

Vises den 24. og 25. november – Spilletid ikke oplyst

Boss Baby – Det bliver i familien
Animationsfilmen 'Boss Baby 2: Det blir' i familien' er efterfølgeren
om baby-bossen i jakkesæt, Boss Baby, hvor drengen Tim fik
lillebroren, Ted, der ankom i jakkesæt og talte som en voksen.
Denne gang er de to brødre blevet voksne, men må forvandles til
babyer igen, da en ondsindet baby-konspiration truer
menneskeheden. Kampen tager de op i selskab med Tims datter,
der også er en såkaldt Boss Baby.
.

Ved tilmelding oplyses:
BARNETS NAVN__________________________________________________________SKOLE_________________________KLASSE__________FORÆLDRES MOBILNR.__________________________________________________
E-MAIL__________________________________________________________________
BILLETTER UDEN SLIK________
BILLETTER MED SLIK_________

BORUP KINO PRÆSENTERER EFTERSPROGRAMMET I BØRNEBIO 2021
Det er muligt at købe billetter til børnebios efterårssæson mandag den 31. august 2021 kl. 16.00 til 18.30 i Borup Kino eller via NemTilmeld.
Billetter til alle seks forestillinger koster 300 kr. Det er også muligt at købe billetter inklusiv slik til 420 kr. Så kan dit barn selv vælge mellem slik, chips/popcorn, juice og vand,
til en samlet værdi af 20 kr. pr. gang. Endvidere er det muligt at købe enkeltbilletter på dagen til 75 kr. stykket, hvis der er ledige pladser. Vi modtager Mobil Pay, dankort og
kontanter eller du kan benytte dette link til NemTilmeld ved køb af billetter til alle forestillingerne: https://borupkino.nemtilmeld.dk/4/

Filmene vises onsdage og torsdage i ulige uger kl. 15:30. Om onsdagen vises filmene for elever på Borup Skole og om torsdagen for elever på Borup Privat Skole.

Ved spørgsmål kan Maria kontaktes på tlf. 2999 9399 eller mail maria.helene.dk@gmail.com

Følg os på Facebook og www.borupkino.dk

Hjælp os med at vise hensyn til de, der bor på Lindevej, når I henter jeres børn efter børnebio. I er velkomne til at komme ind og købe en kop kaffe/te, mens I venter.

