
KAPTAJN BIMSE
Søndag den 10. oktober 2021
kl. 14.00 (Spilletid: 76 min.)
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FREMAD
Søndag den 7. november 2021
kl. 14.00 (Spilletid: 92 min.)

FROST 2
Søndag den 5. december 2021
kl. 14.00 (Spilletid: 99 min.)

SPIONER PÅ MISSIONER
Søndag den 9. Januar 2022 kl.
14.00 (Spilletid: 98 min.)

GRUSOMME MIG 
MED THE MINIONS
Søndag den 6. februar 2022 kl.
14.00 Spilletid: 90 min.)

LUNA OG 
DEN MAGISKE KRYSTAL
Søndag den 6. marts 2022 kl.
14.00 (Spilletid: 89 min.)

DE 5 OG MUMIENS
HEMMELIGHED
(Onsdag den 6. oktober 2021 kl.
16.00 Spilletid: 95 min.)
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PETER VON SCHOLTEN
Onsdag den 10. november 2021
kl. 16.00 (Spilletid: 113 min.)

TOY STORY 4
Onsdag den 8. december 2021
kl. 16.00 (Spilletid: 100 min.)

AFTER THE PROMISE
Onsdag den 12. Januar 2022 
kl. 16.00 (Spilletid: 90 min.)

FLUGTEN OVER GRÆNSEN
Onsdag den 9. februar 2022 
kl. 16.00 (Spilletid: 96 min.)

IQBAL & DEN INDISKE JUVEL
Onsdag den 9. marts 2022
kl. 14.00 (Spilletid: 90 min.)
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HARRY POTTER
og Fangen fra Azkaban 
Mandag den 6. december 2021
kl. 15.30

HARRY POTTER
- og Fønixordenen
Mandag den 7. februar 2022
kl. 15.30

HARRY POTTER 
- og Hemmelighedernes Kammer
Mandag den 1. november 
kl. 15.30

HARRY POTTER
- og Flammernes Pokal
Mandag den 10. januar 2022
kl. 15.30

HARRY POTTER 
- og Halvblodsprinsen
Mandag 7. marts kl. 15.30

JULEMANDENS DATTER 
- og jagten på Kong Vinters krystal
Tirsdag den 28. december kl. 14.00

(Spilletid: 89 min.)

HARRY POTTER – REN MAGI OG OVERDÅDIGT 
FLOT MED HUMOR OG SPÆNDING
Historien om unge Harry Potter og hans oplevelser på kostskolen
Hogwarts der er alt andet end en normal skole. Her læres og
udøves magi, som ingensinde set før.
BEMÆRK, at alle Harry Potter film starter kl. 15.30 og slutter
omkring kl. 18.00.
Der er kun et begrænset antal pladser – derfor hurtig tilmelding.

HARRY POTTER 
- og de vise sten
Mandag den 11. oktober 
kl. 15.30 – 18.00



KUN: 

140 kr.
for hele 
sæsonen

Film skal ses 
i fællesskab…
Vi ses – ses vi?

Klik ind på www.filmklubben.online

Danskernes foretrukne bank - 12. år i træk

DIN LOKALE BUTIK I TAASTRUP 

SÆR-ARRANGEMENTER
LØRDAGSFILM
Lørdag den 11. september kl. 12.00 -14.00 og 16.00
Lørdagsfilm hele dagen i Medborgerhuset med 
tre eventyrlige, spændende og sjove film.
Lørdag den 23. oktober 2021 kl. 12.00 -14.00 
og 16.00, hvor der igen vises tre film i løbet af dagen.

HUSK: At hente dit gratis adgangsbadge i kiosken 
i Kvickly senest dagen før.

KULTURUGEN 2021
Søndag den 12. september 
kl. 15.00- 18.00
”Landet af glas” er en vidun-
derlig og eventyrlig film in-
strueret af Marie Rønn & Jeppe
Vig Find. Først vises filmen - og
bagefter kommer de to instruktører og fortæller om, hvordan de lavede filmen,
om filmtricks, skuespillere og meget andet. Og der bliver naturligvis også mulig-
hed for børnene til at stille spørgsmål til de to.
HUSK: At hente dit gratis adgangsbadge i kiosken i Kvickly senest dagen før.

3x
MUSIK-BANKO-QUIZ
Søndag den 24. oktober kl. 14.00 
Søndag den 4. december 2021 kl. 14.00
Søndag den 5. marts 2022 kl. 14.00
- er der Musik-bankoquiz med gruppen 
med de dygtige og muntre musikere 
fra gruppen “Martini & Hjort”.
De synger og spiller en lang række af 
de populære sange af Kim Larsen, John Mogensen, Rasmus Seebach og mange
mange flere. Og alle må gerne synge med – og man kan deltage i musikquizzen
– og der er naturligvis små præmier til dem, som rammer plet.
Det koster 125 kr. incl. musikbadge, quiz-plade samt kaffe & kage + et mindre bil-
letgebyr. Ekstra plader kan købes for 35 kr. pr. stk.
Vi starter hver gang kl. 14.00… og dørene åbnes en halv time før.
Du bestiller plads via vor hjemmeside www.filmklubben.online Du kan også
bestille billetter via mobilepay 42 44 85 80.

FASTELAVN
Søndag den 27. februar 2022 kl. 11.00
Vi holder fastelavnsfest for både store 
og små med tøndeslagning, kåring af
dagens bedste/sjoveste udklædning og
masser af godter.
Det koster 25 kr. at deltage – for både
børn og voksne. Køb jeres billetter på 
mobilepay 42 44 85 80

DIN LOKALE BUTIK I TAASTRUP 

Praktiske oplysninger:
Sådan bliver du medlem: Klik ind på www.filmklubben.online og meld dig til det
hold, du gerne vil gå på. Betaling finder sted via Flexbillet – og der kan betales via
betalingskort eller netbank. Det koster 140 kr. ´+ billetgebyr at blive medlem af film-
klubben Hanen & Hønen for hele sæsonen.

Til forældrene:Ved tilmelding skal der udfyldes med barnets navn, adresse, skole,
fødselsdato - samt telefonnummer og e-mailadresse på forældre.

Filmene vises i: Medborgerhusets Store Sal, Taastrup Hovedgade 71. 
Forestillingerne starter præcist som angivet i programmet. Der er adgang ca. 10-15
min. før forestillingen begynder. 

Slik og andet sødt: Kan købes i Medborgerhusets cafe. 

Goddag og velkommen: Hver filmforevisning indledes med en kort omtale/ intro-
duktion af dagens film.

Medlemsbadge:
Du skal altid have dit badge med til hver forevisning, da den gælder som medlems-
kort. Ved tilmelding og betaling udprintes kvittering. 
Denne medbringes og erstattes af det udleverede badge ved første forestilling i sæso-
nen. Husk at medbringe kvitteringen – så får du straks dit klubbadge.

Filmene er udvalgt af...
Samtlige film i programmet er udvalgt af bestyrelsen, som består af både børn og
voksne. Vi har søgt at vælge film, som svarer til de forskellige aldersgrupper. Ikke
mindst har det været vigtigt for bestyrelsen at vælge de film, som ligger på den rigti-
ge side af censur-bestemmelserne. Også selv om vi som en filmklub – dvs. ikke har
alm. offentlig adgang - ikke er underlagt biografernes censurbestemmelser.

Bestyrelsen:
Filmklubben Hanen & Hønen er en non-profit 
kulturforening, hvor alle arbejder frivilligt og 
ulønnet – og bestyrelsen består af:
Formand Flemming Riedel, journalist, cand. crea.
E-mail: flemming.riedel@yahoo.com 
Kasserer: Bjørn Lindholm, maskin-mekaniker
Lillian Johnson, butiksassistent
Lars Skovmand, konsulent
Pia Jensen, kontorass.
Frederik Aiebuedefe, skoleelev

Ret til ændringer forbeholdes. 
Medlemskontingentet refunderes ikke i tilfælde af force majure.

Produktion & grafisk tilrettelæggelse: Japi-Form

Flemming Riedel, 
formand

Bjørn Lindholm,
kasserer

MGP 2022
Årets store MGP-brag holdes formentlig, lørdag den 26. februar 2022

– en uge efter de voksnes Melodi Grand Prix, arrangeres MGP-aften 
i Festsalen i Medborgerhuset for både piger 
og drenge med fest og farver.
Flere oplysninger om arrangementet 
lægges op på vor hjemmeside 
www.filmklubben.online, når tiden 
nærmer sig. 
Det koster 20 kr. at deltage 
– incl. 1 sodavand og popcorn. 
Bestil pladser på mobilepay 42 44 85 80

OBS: Nu vises også Harry Potter-
serien for 5. kl. og opefter. 
Det er eventyrlige klassikere fulde af
magi og spænding ...

Tag sammen 
med dine venner

i filmklub


