
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 i 3. til 5. klasse, der 
kan lide at se film. 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 gennem leg og spændende aktiviteter. 

Et medlemsskab koster 150 kr. og gælder for en sæson, dvs. til alle 6 film. 
Den første film vi skal se er Robotbror lørdag d. 1. oktober 2022 kl. 12.30. 

Tilmeld dig på hodjabio.nemtilmeld.dk
Medbring kvittereing til første visning 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 
ROBOTBROR

FILMWORKSHOP
FILMMAGERNES VERDENSMÅL

I en fremtid hvor alle børn har deres 
egen robot, er det ikke nemt, hvis man 
som Alberte kun har en gammel, kedelig 
bamserobot. Heldigvis får Alberte en ny, 
smart humanoid-model i fødselsdags-
gave. Robotten hedder Konrad og de 
to bliver hurtigt venner og snart også de 
mest populære på skolen - men kan man 
overhoved være venner med en robot?

Til filmworkshoppen skal børnene ikke 
bare se film, de skal lave deres egne film! 
Vi får besøg af unge eksperter fra Filmma-
gernes verdensmål. Denne gang tager vi 
en tur ud i rummet og laver fantastiske for-
tællinger om fremmede planeter, UFO’er 
og aliens. Vær med til en sjov dag, hvor 
kun fantasien sætter grænser!  
OBS vi mødes 1 time tidligere.

Lør 01/10 Kl. 12.30-15.00
Danmark, 2022

Lør 5/11 kl 12.00-15.00
Workshop

BLIV MEDLEM



JULEFILM 
GRINCHEN

DANSK BØRNEFILM
FUGLEJAGTEN

KULTURMØDE
AINBO - AMAZONAS’ VOGTER

Vi skal møde Grinchen. Det gnavne og 
grønne væsen, der mest af alt holder 
sig for sig selv oppe i bjergene. Julen er 
ingen undtagelse, for Grinchen hader alt 
ved julen, og da han finder ud af, at byen 
Hvemstrup ønsker julen endnu større i år, 
ser han ingen anden udvej end at sætte 
en stopper for den, ved simpelthen at 
stjæle den. Lør 3/12 kl. 13-15.00

USA (dansk tale), 2018

Victor på 12 år er fugleinteresseret lige-
som sin far. Victor vil gerne gøre sin far 
stolt og vinde den store årlige fuglejagt. 
Han skal bare lige spotte den mest sjæld-
ne fugl først, hvilket burde være muligt, 
da sidste års vinder har brækket benet og 
ikke kan deltage. Men meget går galt og 
Victor får brug for hjælp fra uventet kanter.
 

Dybt inde i Amazon-junglen bor pigen 
Ainbo. Da Ainbo opdager, at hendes by 
bliver truet, går det ligeledes op for den 
unge jæger, at der findes andre menne-
sker end hendes eget folk. Med hjælp fra 
to totemdyr er Ainbo fast besluttet på at 
redde hendes land og hendes folk.

Lør 7/01 kl. 13.00-15.00 
Danmark, 2012

Lør 4/02 kl. 13.00-15.00
Frankrig (dansk tale), 2021



Vinderfilmen vises
lør. 4. marts kl.13.00-15.00 på Ørestand Bibliotek

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

DRØMMEBYGGERNE

Minnas liv bliver vendt på 
hovedet, da hendes nye 
bonussøster Jenny flyt-
ter ind, og Minna kan slet 
ikke lide Jenny. En nat 
møder Minna Drømme-
byggerne og opdager, 
at hun kan ændre Jenny 
ved at ændre hendes 
drømme. Men at ændre 
drømme har store konse-
kvenser.

CASPER - DET 
VENLIGE SPØGELSE

I et gamlet slot møder vi 
Casper det venlige spø-
gelse og hans tre ube-
hagelige onkler, som har 
hjemsøgt stedet. Casper 
er ensom og vil gerne 
have en ven. Da 12-årig 
Kate og hendes far an-
kommer til slottet, ser 
Casper en mulighed for 
at blive venner med dem.

F FOR FÅR 2: 
FÅRMAGEDDON 

I en skov uden for lands 
lov og ret lander en UFO. 
Fåreflokken fra F for Får 
bestiller pizza, men mod-
tager tomme bakker. Det 
viser sig, at rumvæsnet 
Lu-La har spist dem! Lu-
La er blevet efterladt på 
jorden. En mission for at 
hjælpe hende hjem sæt-
tes iværk!

BLIV MEDLEM 
Bliv medlem af filmklubben og oplev 6 fantastiske biograffilm i skoleåret 2022/23 
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 hodjabio.nemtilmeld.dk

 
Læs mere om os på hodjabio.dk 

eller på facebook.com/HodjaFraOrestaden

HODJAS SAMARBEJDSPARTNERE OG SPONSORER


