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

SÅ ER HODJA NOGET 
FOR DIG!

FRA ØRESTADEN



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 fantasi, 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 tryg 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 Ternet Ninja lørdag d. 5. oktober 

2019 kl. 12.30. Du tilmelder dig på www.hodjabio.nemtilmeld.dk

Tag kvittereingen 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 
i HODJA fra Ørestaden

TERNET NINJA 

FILM OM KULTURMØDE 
DRENGEN OG JERNKÆMPEN

Drengen Aske får en ternet ninja-dukke i 
fødselsdagsgave. Men dukken viser sig at 
være levende og dødsens farlig. Dukken 
hjælper Aske med hans problemer, og 
Aske lover til gengæld at hjælpe duk-
ken. Han ved dog ikke, at ninjaen er fast 
besluttet på at hævne sig på manden, der 
ejer dukkefabrikken.

En mørk og stormfuld aften nødlander en 
jernkæmpe ved kysten af Maine i USA. 
Jernkæmpen bliver fundet af den 11-årige 
dreng Hogarth, som undersøger et spor af 
ødelæggelse og mystiske lyde tæt på sit 
hjem. Men er jernkæmpen god eller ond? 
Og er der andre end Hogarth, som kender 
til jernkæmpen?

Lør 5/10 kl 12.30-15.00 på 
Ørestad Bibliotek 

Lør 2/11 kl 13.00-15.00 på 
Ørestad Bibliotek

BLIV MEDLEM



DANSK BØRNEFILM
MAX PINLIG

ANIMATIONSFILM
OP

FILMWORKSHOP
LAV FILM MED HODJA

Max har det slet ikke nemt. Han vil gerne 
imponere klassekammeraten Ofelia, som 
han er forelsket i, men han er egentlig 
også lun på naboen Esther. Samtidig med 
det vil han gerne være den seje dreng i 
klassen, men ender ofte som offer for 
skolens bøller. Det gør det bestemt ikke 
nemmere, at Max har verdens mest pin-
lige mor, som ikke forstår en hentydning.Lør 7/12 kl 13-15 på 

Ørestad Bibliotek

Filmen følger den 78-årig ballonsælger 
Carl, der drager på sit livs eventyr. Carl 
binder tusindvis af balloner fast til sit hus, 
og stiger vejrs med kurs mod Sydamerika. 
Først da det er alt for sent, opdager Carl, 
at han har en blind passager med på 
rejsen, nemlig den voldsomt belastende 
8-årige ”opdagelsesrejsende” Russell. 
Nok den sidste, Carl ville have inviteret 
med på sin drømmerejse.

Til filmworkshoppen skal børnene ikke 
bare se film men selv lave deres egen 
film. Hodjas dygtige filmekspert hjælper 
børnene med at skabe deres helt egen 
kortfilm og viser dem teknikker og meto-
der, som de kan tage med sig hjem og 
arbejde videre med. Kom og vær med 
til en sjov dag, hvor kun fantasien sætter 
grænser for!

Lør 4/01 kl 13.00-15.00 på 
Ørestad Bibliotek

Workshoppen er 1/02 kl 13.00-15.00 
på Ørestad Bibliotek



Vinderfilmen vises
lør. 7. marts kl.13.00-15.00 på Ørestand Bibliotek

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

BRENDAN OG HEMME-
LIGHEDERNES BOG

Brendan har aldrig 
været uden for bymuren, 
der værner byen mod 
onde kræfter. Da en klog 
mand kommer til byen 
med en magisk bog, 
sendes Brendan på en 
rejse til den anden side 
af muren. Han finder en 
magisk verden og forstår 
bogens betydning.

MIT LIV SOM 
SQUASH

 
Squash ender på 
børnehjem efter sin 
mors død. Her møder 
han en gruppe børn, 
der - ligesom han - har 
haft en hård opvækst. 
Han får nye venskaber 
og et godt øje til pigen 
Camille, hvis tante truer 
med at fjerne hende fra 
børnehjemmet.

HACKER 

Benjamin er en dygtig 
hacker. Han bor på et 
bosted, fordi han har 
mistet sin mor. En dag 
opsøger Forsvaret ham, 
da de har spottet en 
kvinde, de tror er hans 
mor. Han beslutter sig 
for at bruge sine evner 
som hacker til hemmeligt 
at undersøge, hvad der 
er sket med hans mor.

BLIV MEDLEM 
Bliv medlem af HODJA FRA ØRESTADEN og oplev 6 fantastiske biograffilm i 
skoleåret 2019/20 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.hodjabio.nemtilmeld.dk

Læs mere om Hodja fra Ørestaden på www.hodjabio.dk 

HODJA FRA ØRESTADEN 
HAR FØLGENDE SAMARBEJDSPARTNERE & SPONSORER


