
SÅ ER HODJA NOGET FOR DIG!

ELSKER DU AT SE FILM?
GÅR DU I 3. - 5. KLASSE? 



Hodja fra Ørestaden er en lille, hyggelig filmklub for børn, der godt kan lide at 
se film og som går i 3.-5. klasse. Film giver stof til fantasien, samler forskellig-
heder og skaber nye venskaber. Vi har derfor valgt en række film, der er sjove 

og ikke alt for uhyggelige. De bliver vist i en hyggelig atmosfære, hvor de 
voksne fra Hodja fra Ørestaden er til stede. Før filmen starter, beskæftiger vi os 

med filmens tema igennem leg og spændende aktiviteter. 

Et medlemsskab til Hodja fra Ørestaden koster 150 kr. og gælder for en sæson, 
dvs. til alle 6 film. Den første film, vi skal se, er Den utrolige historie om den 
kæmpestore pære lørdag d. 6. oktober 2018 kl. 12.30. Du tilmelder dig på 

www.dabufbio.dk/hodja 

Tag kvitteringen med til første filmvisning og byt den til et medlemskort.
Medlemsskabet gælder for en hel sæson. Alle film vises i kinosalen på 

Ørestad Bibliotek, 
Arne Jacobsens Allé 19, 2300 København S

ÅBNINGSFILM & INDMELDELSESGALLA 
DEN UTROLIGE HISTORIE OM DEN KÆMPESTORE PÆRE

EN DANSK FILM 
HANNIBAL OG JERRY 

Da borgmesteren af Solby en dag forsvin-
der, finder elefanten Sebastian og katten 
Mitcho en flaskepost, der afslører, at han 
nu bor på Den Mystiske Ø. Flaskeposten 
indeholder også et magisk frø, hvorfra der 
vokser en kæmpestor pære, og de to ven-
ner kan nu begynde deres eventyr for at 
redde borgmesteren.

Den danske familiefilm af Wikke og Ras-
mussen handler om Hannibal, der bor 
sammen med sin mor, far og mormor i 
Engleparken. Men han keder sig, så hans 
forældre beslutter sig for at købe en hund 
til ham. Det bliver hunden Jerry, hvilket er 
et held, for Jerry er ikke som andre hunde. 
Jerry kan nemlig ikke gø - men til gengæld 
kan han tale!

Lørdag d. 06/10 kl. 12.30-15 på 
Ørestad Bibliotek

Lørdag d. 03/11 kl 13-15 på 
Ørestad Bibliotek

EN HYGGELIG FILMKLUB FOR BØRN



EN FILM FRA FJERNE HIMMELSTRØG
KUBO - DEN MODIGE SAMURAI

FILMWORKSHOP
LAV FILM MED HODJA

DOKUMENTAR FOR BØRN
’CHIKARA – SUMOBRYDERENS SØN’ & ’VARICELLA’

Den unge dreng Kubo er mester i at for-
tælle eventyr om de gamle samuraier. Men 
da han en mørk nat opdager, at de mange 
eventyr er sande, ser verden med ét helt 
anderledes ud. Kubo begiver sig ud på en 
farefuld færd for at finde sin afdøde fars 
gamle rustning. Heldigvis får han følge-
skab af en kløgtig abe og en samurai-bille, 
der vist nok engang var menneske.Lørdag d. 01/12 kl 13-15 på 

Ørestad Bibliotek

Ved dette særlige HODJA-arrangement 
skal børnene ikke bare se film - men 
skabe deres egen. Kom og vær med til at 
lave film for en dag, og lær 
teknikker, som du kan tage med hjem og 
arbejde videre med - kun fantasien sætter 
grænser! HODJAs dygtige filmekspert 
sørger for, at børnene er med til at lave en 
film, som alle kan være stolte over at have 
været med til at lave. Til sidst ser vi den 
film, vi har lavet sammen.

Den første film, Chikara – sumobryderens 
søn, handler om den 10-årige japanske 
dreng Chikara, der dyrker sumobrydning. 
Den anden film, Varicella, handler om sø-
strene Nastia på 13 år og Polina på 7, der 
deler en drøm om at blive solodansere på 
det Russiske Balletakademi. Begge film er 
en del af serien ”Sport Kids” og er to korte 
dokumentarfilm særlig lavet til børn.

Lørdag d. 05/01 kl. 13-15 på 
Ørestad Bibliotek

Lørdag d. 02/02 kl. 13-15 på 
Ørestad Bibliotek



Vinderfilmen vises
lørdag d. 2. marts kl. 13.00-15.00 på Ørestad Bibliotek

VI STEMMER OM, HVILKEN AF DE 3 FILM VI SKAL SE!
BØRNENES FAVORITTER

JEG ER WILLIAM

Williams far er død, og 
hans mor er psykisk syg. 
Han bor hos sin morbror 
Nils, som har byens 
gangstere på nakken. 

William må finde mod 
til at redde sig selv og 
sin morbror. Og oven i 
det døjer William med 
klassens bøller og en 
spirende forelskelse.

MÅNENS VOGTER

På en eventyrlig planet 
opretholdes naturens 
balance af solen og må-
nen og deres vogtere.
Da uerfarne Mune ved 
et tilfælde bliver udvalgt 
til månens vogter, ser 
underverdenens her-
sker, Necros, sit snit til 
at skabe kaos og mørke 
ved at stjæle solen. Hele 
planeten er nu i fare!

PADDINGTON 2

Paddington er en ta-
lende bjørn, der er rejst 
fra det mørke Peru til 
London. 

Paddington er begyndt 
at tage små jobs for at 
kunne købe den perfekte 
gave til sin tante Lucy på 
hendes 100 års fød-
selsdag. Men pludselig 
bliver gaven stjålet.

BLIV MEDLEM 
Bliv medlem af HODJA FRA ØRESTADEN og oplev 6 fantastiske biograffilm i 
skoleåret 2018/19 sammen med dine venner (der sælges ikke engangsbilletter, 

men gennem hele sæsonen kan man købe et medlemskort til 150 kr.)
Du kan tilmelde dig børnefilmklubben på www.dabufbio.dk/hodja 

Læs mere om Hodja fra Ørestaden på www.hodjabio.dk 
eller på www.facebook.com/HodjaFraOrestaden

HODJA FRA ØRESTADEN 
HAR FØLGENDE SAMARBEJDSPARTNERE & SPONSORER


