FRA ØRESTADEN

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

SÅ ER HODJA
NOGET FOR DIG!

BLIV MEDLEM
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 forskelligheder 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. I forbindelse med filmen, 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 Raja og den sidste drage lørdag
d. 2. oktober 2021 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
RAJA OG DEN SIDSTE DRAGE

Lør 2/10 kl 12.30-15.00
USA, 2021

For længe siden levede mennesker og
drager i harmoni. Men da onde monstre
kendt som Druunerne truede landet,
ofrede dragerne sig selv for at redde
menneskeheden. Nu, 500 år senere, er
monstrene vendt tilbage og det er op til
Raya at finde den sidste drage og stoppe
Druunerne for altid.

FILMWORKSHOP

FILMMAGERNES VERDENSMÅL

Lør 6/11 kl 12.00-16.00
Workshop

Til filmworkshoppen skal børnene ikke
bare se film, de skal lave deres egne film!
Vi får besøg af unge eksperter fra Filmmagernes 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.

EN DANSK FILM
KARLAS KABALE

Karla er 10 år gammel. Det eneste hun
ønsker sig til jul er, at hele familien kan
samles om de hyggelige juletraditioner.
Men det kan være svært at få sit ønske
opfyldt, for mor har travlt med julerengøringen, Karlas stedfar arbejder for meget,
og hendes far aflyser juleaften i sidste
øjeblik. Karla får nok, og hun beslutter sig
for at stikke af hjemmefra.

Lør 4/12 kl 13-15
Danmark, 2007

KULTURMØDE

BINTI: MÆRK AFRIKAS RYTMER

Lør 8/01 kl 13.00-15.00
Belgien, 2019

12-årige Binti bor i Belgien med sin far
Jovial, som oprindeligt er fra Congo.
Binti er Youtuber, og hun drømmer om at
få lige så mange følgere som sit store idol,
Tatyana. Der er bare et problem: politiet
er efter Binti og Jovial, som lever i Belgien
uden opholdstilladelse. Men da Binti
møder Elias, der kæmper for at redde de
uddøende okapier, virker Bintis held til at
vende.

ANIMATION

PARANORMAN

Lør 5/02 kl 13.00-15.00
USA, 2012

Norman kan se spøgelser og tale med de
døde. Det er der ikke andre der kan, så
det ser de andre i byen lidt skævt til. Men
da zombier og spøgelset af den onde
heks hjemsøger byen han bor i, bliver det
Normans opgave at redde byen! Men
hvordan overtaler man egentlig en meget
gammel og ret død heks?

BØRNENES FAVORITTER

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

BUSTERS VERDEN

DE UTROLIGE

MGP-MISSIONEN

Familiefilm om den fantasifulde dreng Buster
Oregon Mortensen, søn
af en arbejdsløs tryllekunstner og sønnesøn af
en berømt kanonkonge.
Buster har det svært i
skolen, men forsøger
at forholde sig positiv.
Den positive indstilling
bliver kun forstærket,
da Buster møder pigen
Joanna.

Du tror de er en helt
almindelig familie, men
faktisk er de superhelte
med utrolige kræfter.
Desværre må de skjule
deres kræfter, da det er
ulovligt at være superhelt. Men nu er far Bob
blevet kontaktet af en
hemmelig organisation,
der har brug for hans
utrolige kræfter.

Karl flytter med sin mor
fra Jylland til Nørrebro.
Her prøver han at passe
ind i sin nye klasse.
Han får sig heldigvis en
talentfuld dansk-tyrkisk
veninde ved navn Sawsan. Sawsan drømmer
om at deltage i MGP,
men hun må ikke for
sin far. Men med Karls
hjælp, kan de måske
klare missionen!

Vinderfilmen vises
lør. 5. marts kl.13.00-15.00 på Ørestand Bibliotek

BLIV MEDLEM

Bliv medlem af filmklubben og oplev 6 fantastiske biograffilm i skoleåret 2021/22
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 os på www.hodjabio.dk
eller på www.facebook.com/HodjaFraOrestaden
HODJA FRA ØRESTADEN
HAR FØLGENDE SAMARBEJDSPARTNERE OG SPONSORER

