
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 Mysteriet om Hr Link lørdag den    

3. 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
MYSTERIET OM HR LINK

DANSK BØRNEFILM  
KLATRETØSEN

Hr. Link har aldrig mødt nogle som ligner 
ham selv. Derfor beder han den opda-
gelsesrejsende Sir Lionel Frost om hjælp 
og de to begiver sig ud på en farlig men 
spændende rejse for at finde Hr. Links 
beslægtede. På vejen møder de Adeline 
Fortknight som bliver en del af gruppen. 
Men finder de nogensinde dem de leder 
efter? Det må tiden vise...

Idas far bliver lam på grund af en gammel 
skade fra et fald. Han vil dø, hvis han ikke 
bliver opereret, men operationen vil koste 
halvanden million kroner. Ida beslutter sig 
for sammen med kammeraterne Sebastian 
og Jonas at plyndre en bank.

Lør 3/10 kl 12.30-15.00 på 
Ørestad Bibliotek 

Lør 7/11 kl 13.00-15.00 på 
Ørestad Bibliotek

BLIV MEDLEM



EN KLASSIKER
FAR TIL FIRE I BYEN

UNDER FJERNE HIMMELSTRØG
MULAN

FILMWORKSHOP
FILMMAGERNES VERDENSMÅL

Sommeren er gået på hæld, og den lille 
familie skal ud på nye eventyr. Da Far 
mister sin stilling efter 20 års tro tjeneste 
i firmaet, ser det hele rigtig skidt ud, og 
børnene må lægge en plan for at redde 
familieøkonomien. Meeen! Heldigvis bliver 
det da også jul igen i år for den lille fami-
lie, og Lille Per tager os alle sammen med 
til julebal i nisseland.Lør 5/12 kl 13-15 på 

Ørestad Bibliotek

Da Kinas kejser beordrer alle familier at 
sende én mand I krig, er Mulans aldrende 
far parat til at gøre sin pligt. Men Mulan er 
bekymret. Hun tror ikke, han kan klare det. 
I nattens mørke klipper hun derfor sit hår 
og, forklædt som mand, melder hun sig 
i sin fars sted og drager i krig. Men kan 
hun holde sin sande identitet hemmelig? 
Og kan hun overhovedet gennemføre den 
hårde træning?

Til filmworkshoppen skal børnene ikke 
bare se film, de skal lave deres egne film! 
Vi får besøg af unge eksperter fra Filmma-
gernes verdensmål, der lærer børnene om 
FN’s 17 verdensmål på en sjov og kreativ 
måde med ler under neglene. Vær med 
til en sjov dag, hvor kun fantasien sætter 
grænser! OBS vi mødes 1 time tidligere 
og bliver 1 time længere.

Lør 9/01 kl 13.00-15.00 på 
Ørestad Bibliotek

Workshoppen er 6/02 kl 12.00-16.00 
på Ørestad Bibliotek



Vinderfilmen vises
lør. 6. marts kl.13.00-15.00 på Ørestand Bibliotek

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

PARANORMA

Norman kan se spø-
gelser og tale med de 
døde. Det er der ikke 
andre der kan. Derfor 
bliver det Normans op-
gave at stoppe spøgel-
set af den onde heks der 
hjemsøger byen han bor 
i. Men hvordan overtaler 
man en gammel død 
heks?

GOOSEBOY
 
Viggo spiller gooseboy, 
et Virtual Reality spil han 
bare er helt vild med. 
Men en dag flyver en 
gås ind i hans vindue, 
og brækker vingen. 
Gåsen kan tale, og 
Viggo beslutter sig for at 
hjælpe gåsen. Pludselig 
virker virkeligheden som 
et spil og Viggo kommer 
ud på et stort eventyr.

HJEM 

Jorden overtages af de 
små rumvæsner, bø-
verne, der leder efter et 
nyt sted at kalde hjem. 
Oh er en bøv, men han 
er ikke altid lige heldig, 
og skaber kaos hvor end 
han går. Derfor er han 
nu på flugt. Han møder 
pigen Tip, der får ham til 
at se tingene på helt nye 
måder.

BLIV MEDLEM 
Bliv medlem af HODJA FRA ØRESTADEN og oplev 6 fantastiske biograffilm i 
skoleåret 2020/21 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 

eller på www.facebook.com/HodjaFraOrestaden

HODJA FRA ØRESTADEN 
HAR FØLGENDE SAMARBEJDSPARTNERE & SPONSORER


