LEGO FILMEN 2
 TOR

5. september 2019  15:00  Flensborg Bibliotek

 TIR

10. september 2019  15:00  Flensborg Bibliotek

DEN UTROLIGE HISTORIE OM
DEN KÆMPESTORE PÆRE
 MAN 16. september 2019  13:00  Husum Bibliotek

 ONS 18. september 2019  14:30  Slesvig Bibliotek

Elefanten Sebastian og katten
Mitcho skal hjælpe beboerne i
den idylliske Solby med at finde
deres elskede borgmester, der
er forsvundet på mystisk vis. En
dag modtager de en flaskepost,
som afslører, at han bor på Den
Mystiske Ø. Rejsen til øen vil
være for farlig for Sebastian og
Mitcho. Derfor planter de et frø,
der snart vokser sig til en kæmpestor pære, og så er eventyret
i gang.

Beboerne i Klodsby har fået nye
problemer. En DUPLO-invasion fra det ydre rum ødelægger
alt på deres vej, og borgerne i
Klodsby kan ikke nå at genopbygge.
Emmet, Lucy, Batman og deres
venner tager kampen op for at få
fred i LEGO-universet. De kommer bl.a. på en rejse til fjerne
verdener og en speciel galakse,
hvor alting er som i en musical.
De får brug for al deres mod.

Vi serverer en lille filmsnack. Tilmelding til: Inge Marie
imbe@dcbib.dk senest 9. september. Fra 5 år.

Fri entré. Tilmelding i Flensborg til Mette: mtk@dcbib.dk.
Tilmelding i Slesvig til slevig@dcbib.dk.

PONYO PÅ KLIPPEN VED HAVET

KUBO – DEN MODIGE SAMURAI
 MAN

9. september 2019  15:00  Husum Bibliotek

Den japanske dreng Kubo passer sin syge mor i en hule på en
bjergside. Deres hjemby bliver
hjemsøgt af en ond kraft. En nat
bliver Kubo kontaktet af en ånd,
som beder ham om at finde en
magisk rustning, som hans afdøde far havde på. Med den kan
Kubo redde byen fra den onde
kraft og måske også kurere moderen. Kubo begiver sig ud på sit
livs eventyr, hvor der både venter farer og spænding på vejen.

 TIR

8. oktober 2019  15:00  Flensborg Bibliotek

 TOR

10. oktober 2019  15:00  Flensborg Bibliotek

 ONS

23. oktober 2019  14:30  Slesvig Bibliotek

En dreng bliver ven med en underlig guldfisk. Drengen kalder
guldfisken for Ponyo. Guldfisken
vil så gerne leve sammen med
drengen blandt menneskene.
Men havets store kræfter er på
spil og de gør alt for at holde Ponyo i havet.
Fri entré. Tilmelding i Flensborg
til Mette: mtk@dcbib.dk. Tilmelding i Slesvig til slesvig@dcbib.dk.

Fra 6 år. Vi serverer en lille filmsnack. Fri entré. Tilmelding
til Inge Marie: imbe@dcbib.dk senest 9. september 2019.

HALVDAN VIKING

JUL I BAKKEKØBING

 TIR

5. november 2019  15:00  Flensborg Bibliotek

 TOR

7. november 2019  15:00  Flensborg Bibliotek

 ONS

Julen er i fare. Bakkekøbing ligger i de norske fjelde, og der er
ingen sne. Men heldigvis er opfinderen Reodor, fuglen Søren
og pindsvinet Ludvig parat til at
hjælpe. Reodor arbejder på en
snekanon. Men naturen vil være
med til at bestemme, og pludselig er der rigtig meget sne i Bakkekøbing.

 ONS 20. november 2019  14:30  Slesvig Bibliotek

Vikingebyerne Øst og Vest ligger på hver sin side af floden. Da
drengen Halvdan og prinsessen
Meia mødes, opstår der et venskab trods forskelligheder. Kan
de mon skabe fred mellem byerne?
Svensk familiefilm fra 7 år.

Børn fra 5 år og voksne kan glæde sig til en morsom julefilm. Fri
entré. Tilmelding til Slesvig bibliotek: slesvig@dcbib.dk.

Fri entré. Tilmelding i Slesvig til
slesvig@dcbib.dk.
Tilmelding i Flensborg til Mette:
mtk@dcbib.dk.

MUMITROLDENES VINTER
- BLIVER DET JUL I ÅR?
 LØR
 LØR

7. december 2019  11:00

 Flensborg Bibliotek

14. december 2019  10:30  Husum Bibliotek

Vintermørket sænker sig atter
over Mumidalen. Mumitroldene
gør sig klar til deres årlige dvale, men Mumi er nysgerrig efter
at opleve Mumidalen om vinteren, så han vælger for en gangs
skyld at blive oppe. Mest spændt
er han på at møde den mystiske
gæst Julen, som han har hørt så
meget om.
Fra 5 år.
Der bliver serveret lidt lækkert under filmen.
Tilmelding i Flensborg til Mette: mtk@dcbib.dk senest 6.
december. Tilmelding i Husum til Inge Marie imbe@dcbib.dk
senest 13. december.
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11. december 2019  14:30  Slesvig Bibliotek

OBS! Tilmelding påkrævet på grund af begrænsede antal
pladser. Se mere under omtalerne af de enkelte film.
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