
Gruppe 3 - Onsdage start kl. 15:45 
Anbefalet aldersgruppe: 4. - 5. - 6. klasse 

Onsdag d. 09-11-2022 slut ca. kl. 17:15 - Forsvundet Til Halloween. 

Søskendeparret Asger og Petra, skal traditionen tro holde halloween sammen med 

deres nabo Esther. Men dette år er alting anderledes. Asger og Petra har for nyligt 

mistet deres far, og det er nu første halloween uden ham. Samtidig er Asger og Esther 

gledet fra hinanden og har mistet deres gamle venskab, og der er nu lagt op til en 

anspændt aften i familiens skod. Men da Petra pludselig forsvinder sporløst, må Asger 

og Esther stå sammen om at finde den forsvundne lillesøster.  

Onsdag d. 07-12-2022slut ca. kl. 17:30 - Ron Virker Næsten Altid. 

Vi følger den socialt akavede skoledreng Barney og Ron – Barneys nye elektroniske 

bedste ven, der står, går og taler. Ron er helt sin egen og da han hverken er forbundet 

til nettet eller de normale databaser må han selv lære hvad det vil sige at være en 

sand ven. Rons vanvittige og morsomme funktionsfejl er baggrunden for en action-

mættet rejse hvor Barney og Rons venskab sættes på den ultimative prøve. 

Onsdag d. 18-01-2023slut ca. kl. 17:50 - Jungle Cruise. 

Filmen 'Jungle Cruise' er baseret på Disneylands forlystelse ved samme navn, hvor en 
mindre flodbåd tager deltagerne gennem en eventyrlig jungle.  Junglen er fyldt med 
både farlige dyr og krybdyr, og alt kan ske, da det labyrintlignende landskab også inde-
holder et overnaturligt element. 

Onsdag d. 22-02-2023 slut ca. kl. 17:10 - Robotbror. 

I en nær fremtid er klimaproblemerne løst. Alt er lyst og grønt og dejligt - og alle børn 

har tilmed deres egne menneskelignende robotter, der følger dem rundt som personli-

ge assistenter. 11-årige Alberte har til gengæld en virkelig forældet én af slagsen – 

Robbi, som mest af alt ligner en forvokset bamse. Og hun føler sig udenfor af samme 

grund. Men hendes popularitet vender, da hun i fødselsdagsgave får den nyeste huma-

noid-model på markedet. Ind træder Konrad, den mest livagtige robot, der nogensinde 

er set. Han ligner faktisk 1:1 et menneskebarn. Efterhånden begynder Alberte at føle 

en ægte forbindelse til Konrad – men kan man overhovedet være venner med en ro-

bot?  

Onsdag d. 29-03-2023 slut ca. kl. 17:45- Sonic The Hedgehog 2 m. dansk tale. 

Alles blå yndlingspindsvin er tilbage i ”Sonic the Hedgehog 2 ”. Sonic har slået sig ned i 

Green Hill ivrig efter at bevise, at han er en rigtig helt. Det bliver der rig mulighed for, 

da Dr. Robotnik vender tilbage sammen med sin nye håndlanger Knuckles. For Dr. Ro-

botnik leder efter en smaragd, der kan udslette civilisationer. Sonic teamer op med sin 

egen makker, Tails, og sammen tager de ud på et eventyr, der bringer dem jorden 

rundt for at finde smaragden, før den falder i de forkerte hænder.  

Grenaa Børnebio sæson 22/23 
Kontingent for 5 gode film, sæson 2022/2023: 150,- kr.  
Tilmelding sker på: www.flexbillet.dk/grenaaboernebio 
Adgang til KINO: 

Børnene bliver lukket ind gennem sal døren og ikke igennem forhallen. Børnene afleveres ved 

døren, der er INGEN adgang for forældre eller pædagoger i salen. Eneste undtagelse er bestyrel-

sen, Kino s personale og Børnebio s hjælpere. Der vil ved sal døren være håndsprit, som skal be-

nyttes. 
 

Toiletbesøg: 

Vi vil bede jer snakke med jeres børn om ikke at gå på toilettet medmindre det er nødvendigt (vi 

oplever altid en masse unødigt rend) 
 

Medlemskort / Billetter: 

Vi sender ikke medlemskortene ud til skolerne i år, men udleverer dem til den første film. 
 

Kiosk: 

Som udgangspunkt, opfordrer vi til at man via Kino s hjemmeside køber hhv. børnemenu, menu 1 

eller menu 2. Kuponerne kan medbringes enten på smartphone eller på print, i scan-bar kvalitet. 

Som tidligere oplyst er det IKKE tilladt at medbringe egne slik og drikkevarer. Dette vil bliver hånd-

hævet til punkt og prikke. Hvis vi ser at børnene sidder med medbragte slik og drikkevarer, så 

bliver det konfiskeret…. Støt nu biografen, de har brug for os. 
 

Børnebio´s hjælpere: 

Børnebio´s hjælpere og bestyrelsesmedlemmer vil naturligvis være til stede for at hjælpe børnene 

med at få en god filmoplevelse. 
 

Mere info:  https://www.kinogrenaa.dk/seniorbio-filmklubber/grenaa-boernebio/ 
 

Med ønsket om en god sæson og glade børn 

Venlig hilsen 
Jesper Skov 
Formand 
Grenaa Børnebio. 

 



Gruppe 1 - Mandage start kl. 15:45 
Anbefalet aldersgruppe: 0 - 1. klasse 

Mandag d. 07-11-2022 slut ca. kl. 17:05 - Yakari På Store Eventyr. 

Den lille Sioux-indianer Yakari drager alene ud i verden i jagten på vildhesten Lille 
Torden, som siges at være utæmmelig. På sin rejse møder Yakari mange farer, men 
opdager også at han har fået evnen til at tale med dyrene. 
 

Figuren Yakari er kendt fra DR Ramasjang, men her er der tale om en helt ny og vel-

produceret animationsfilm baseret på den klassiske tegneserie af Derib og Job. 

Mandag d. 05.12-2022 slut ca. kl. 17:15 - Familien Jul Og Nissehotellet. 

Hugo på tolv år elsker stadig nisser, men bliver drillet af sine jævnaldrende. Hugo be-

slutter derfor at gå mod sine følelser og tvinge sig selv til at blive stor. Men da familien 

er på juleferie, opdager han, at der bor nisser på hotellet. Hugo prøver at fortrænge 

det og kæmper en indre kamp for ikke at hjælpe nissepigen Sne, som har mistet sine 

nisseforældre og bor alene med sine søskende.  

Mandag d. 16-01-2023 slut ca. kl. 17:15  - Bien Maja Og det gyldne Æg. 

Da Maja og hendes ven Willy keder sig under vinterdvalen og bryder for tidligt ud af 
kuben, bliver de kastet hovedkulds ind i en hemmelig mission. Pludselig lander ansva-
ret for et helligt ”frø” i skødet på dem, så Maja og Willy bliver nødt til at samle den 
gamle klike bestående af Arnie og Barney. Nu gælder det om at bringe frøet til dets 
nye hjem på toppen af det mystiske Bonsai Bjerg. Deres største udfordring viser sig 
imidlertid, da ”frøet” klækker og viser sig at indeholde en blød, lille prinsesse ved 
navn Smys. 

Mandag d. 20-02-2023 slut ca. kl. 17:10 - Krummerne - Det Er Svært At Være 11 År 

”Skærmen” fylder meget i hverdagen hos familien Krumborg. Mor synes, familien skal 
komme hinanden ved, så Krumme foreslår skærmfri uge. Men hvad skal man så lave? 
Krumme finder nogle gamle Kim-bøger på loftet og han bliver inspireret til at starte sit 
eget detektivbureau med sin ven Tom. Da forbryderne, Tina og Jeff, stjæler Anastasia-
diamanten fra Nat onalmuseet, ser Krumme n chan  At fange forbryderne or at 

nde Yrsas hjerte. Men 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.  

Mandag d. 27-03-2023 slut ca. kl. 17:10  - Den Magiske Månerejse. 

Drengen Peter tager på en magisk rejse mod månen for at redde sin lillesøster Anne, 

der kidnappes af den ondskabsfulde Månemand. For at gøre ondt værre viser det sig, 

at Månemanden tilmed truer hele universet med sin månekanon! 

En stor mundfuld for en ung dreng, men heldigvis møder Peter flere magiske venner på 

sin vej mod månen; heriblandt den søvnige Ole Lukøje og den talende bille Hr. Zu-

mzemann. Den umage gruppe er fast besluttet på at stoppe Månemanden og redde 

Anne. 

Gruppe 2 - Tirsdage start kl. 15:45 
Anbefalet aldersgruppe: 2 - 3. klasse 

Tirsdag d. 08-11-2022 slut ca. kl. 17:05  Ainbo Amazonens Vogter 

Blandt folkene i Amazonas fortælles der om Motelo Mama – den gigantiske skildpad-

de, på hvis skjold hele regnskoven hviler. Når den er truet af onde ånder, er hun i 

stand til at skjule den og beskytte den. Men måske ikke længere. Pigen Ainbo oplever, 

hvordan hendes paradisiske regnskov bliver truet af fremmede udefra. Hun beslutter 

sig for at tage kampen op og påkalder sig skovens ånder … og får bæltedyret Dillo og 

tapiren Vaca. 

Tirsdag d. 06-12-2022 slut ca. kl. 17:15  - Julemand & Co. 

Juleaften er lige rundt om hjørnet og absolut INTET går efter planen. De 92.000 nisser i 

julemandens værksted er alle besvimet grundet en AKUT mangel på C-vitamin. Det går 

selvfølgelig slet, slet ikke, og julemanden er tvunget til at klargøre kanen og flyve til 

jorden for at finde en kur. Det er dog nemmere sagt end gjort, og det står hurtigt klart 

for julemanden, at han bliver nød til at finde nogle allierede på jorden, hvis han skal 

gøre sig nogen som helst forhåbninger om at redde julen!  

Tirsdag d. 17-01-2023 slut ca. kl. 17:15  - Pil´s Eventyr. 

Pil er forældreløs, tyv og noget af en plage for vagtmesteren Grovbert, der forsøger at 

forhindre hende i at stjæle af slottets forråd. Det gælder ikke mindst nu, hvor lageret 

bugner af alle slags lækkerier i anledning af den kommende kroning af Prins Roland, 

når han fylder 20. Desværre har guvernøren Tristan, der har regeret i hans sted de 

seneste 15 år, ikke tænkt sig at afgive magten... 

Tirsdag d. 21-02-2023 slut ca. kl. 17:30  - Monsterfamilien - Den Uperfkte Mission. 

Familien Ønskeben er egentlig en helt almindelig familie, men af og til når der er fare 

på færde, forvandler de sig til monstre for at klare situationen. Monsterfamilien består 

af Lillebror Max (varulv), storesøster Fay (mumie), Mor (vampyr) og Far (Frankenstein) 

og de er godt hjulpet af deres tre kæleflagermus. Da familiens venner bliver kidnappet 

af monsterjægeren, Mila Starr, begynder de deres redningsmission. På vejen møder de 

nye skøre væsner og forstår, at ingen familier og missioner er perfekte, og at alle for-

tjener at være lykkelige, som dem de er.  

Tirsdag d. 28-03-2023 slut ca. kl. 17:20  - Clifford Den Store Røde Hund. 

Hvem har ikke drømt om at have en hundeven, måske en stor en, så stor, at man kun-

ne ride på den? I hvert fald har Emily Elizabeth det ikke særlig nemt på sin nye skole, 

hvor de andre piger driller den ikke særlig store Emily, der ovenikøbet ikke har så vel-

havende familie som de andre. Hendes mor bliver endda nødt til at tage udenbys med 

jobbet, og så hænger Emily på onkel Casey. Han er heldigvis ikke så svær at overtale, 

f.eks. da de kommer forbi et telt i parken, hvor de giver kæledyr væk til folk, der vil 

tage sig af dem.  


