
Tag sammen 
med dine venner

i filmklub
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 event.it – og der kan betales via beta-
lingskort eller netbank. Det koster 100 kr.+ billetgebyr at blive medlem af filmklubben
Hanen & Hønen for hele sæsonen.

Til forældrene: Ved tilmelding skal der udfyldes med barnets navn, adresse, skole,
klasse, 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: Alle børn får popcorn og sodavand. 

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 et medlemsbadge ved første forestilling i sæsonen. 

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:

MGP 2023
Tag med til årets MGP-fest med fest og farver i Festsalen i Medborgerhuset,
Taastrup…. Den endelige dato kendes ikke endnu, men forventes at blive 
den sidste lørdag i februar 2023.

Det koster 25 kr. at være med til denne 
festaften incl. popcorn, sodavand og 
deltagerdiplom og MGP-badge. 
Tilmelding via mobilpay 42 44 85 80
– husk at skrive antal børn/voksne i tekstfeltet, 
så vi ved hvor mange børn og voksne, der kommer.

Flere oplysninger lægges op på vor hjemmeside, 
når tiden nærmer sig. 23

Danskernes foretrukne bank - 13. år i træk

DIN LOKALE BUTIK I TAASTRUP 

KUN: 

100 kr.
for hele 
sæsonen

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

Klik ind på www.filmklubben.online

OBS: Er du vild med pirat-film,
så glæd dig til denne sæsons 
tema-film med Johnny Depp 
i hovedrollen i de fem 
Caribbean Pirate-film. 

Det er spænding, humor 
og eventyr….

SÆR-ARRANGEMENTER
SØNDAGSFILM I SEPTEMBER 2022
Filmklubben Hanen & Hønen holder åbent hus 
søndag den 25. september. 
Det er gratis at deltage, men du skal hente
et filmbadge i Kvickly/kiosken. 
Husk der er kun et begrænset antal pladser 
til hver forestilling.

For de små vises filmen kl. 12.00: 
Hopper og jagten på mørkets hamster
Varighed 92 min. 

For de lidt større vises filmen kl. 14.00:
Krummerne 
Varighed: 84 min.

For de store vises kl. 16.00 filmen Dumbledores Hemmeligheder
Varighed: 142 min.

Det bliver en forrygende dag med popcorn, sodavand og masser af hygge. Takket
være forskellige tilskud fra bl.a. Dansk Ungdoms Fællesråd, Arbejdernes
Landsbank og Kvickly er arrangementet gratis at deltage i. 

JULEBANKO - Søndag den 27. november kl. 14.00 – 17.00
To gange om året arrangerer filmklubben bankospil for at skabe overskud til at
fastholde et billigt filmklubkontingent. Mere om arrangemen-
terne på vor hjemmeside, når tiden nærmer sig.

JULEFILM
Onsdag den 28. december kl. 14.00 & 16.00
Traditionen tro viser vi julefilm for både store 
og små mellem jul & nytår… 
Tilmelding via vor hjemmeside

DECEMBER-JULEKALENDER:
December måned er nissernes bedste tid på året. 
Og igen i år udgiver vi i samarbejde med et par andre 
filmklubber i Danmark årets lydjulekalender, hvor du 
hver dag kan høre de muntre historier om Nisse-Taars og alle hans drillerier, mu -
sene Valde og Vilfred og hans dejlige Nisse-Line, som også er fuld af spilopper.

FASTELAVN HOLDES I FEBRUAR 2023
Læs mere på hjemmesiden

Det er ikke let at være flygtning. 
Nyt land, nyt sprog og ikke mindst:
Hvordan bliver man integreret i det
danske samfund og bliver en del af
vort foreningsliv?

Kender du en flygtningefamilie eller -
barn, som vi kan invitere med i film-
klubben, så send en mail til
info@filmklubben.online eller 
tilmeld barnet direkte via filmklubbens 
hjemmeside (www.filmklubben.online)

Bestyrelsen for Hanen & Hønen vil gerne hjælpe bl.a. ved at give et gratis prøve-
medlemskab til flygtningebørn - uanset der er tale om et ukrainsk flygtningebarn
eller et barn fra nogle af de øvrige lande, hvor Danmark modtager flygtninge fra.
DU kan gøre en indsats for, at vi får flere med i fællesskabet.

Ta’ godt imod alle

Ret til ændringer forbeholdes. 
Medlemskontingentet refunderes ikke i tilfælde af force majure.
Produktion & grafisk tilrettelæggelse: Japi-Form

Flemming Riedel, 
formand

Bjørn Lindholm,
kasserer

Lillian Johnson, 
bestyrelsesmedlem

Pia Jensen,
bestyrelsesmedlem

Frederik,
bestyrelsesmedlem



BUSTER
Søndag 2. okt. 2022 kl. 14.00
Spilletid: 92 min.
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L. ENCANTO
Søndag 8. januar 2023 kl. 14.00
Spilletid: 98 min.

TURNING RED
Søndag 6. nov. 2022 kl. 14.00 
Spilletid: 96 min.

AINBO - AMAZONAS VOGTER
Søndag 5. feb. 2023 kl. 14.00
Spilletid: 81. min.

OLSENBANDEN 
PÅ DYBT VAND
Søndag 11. dec. 2022 kl. 14.00
Spilletid: 77 min.

ABOMINABLE
Søndag 5. marts 2023 kl. 14.00
Spilletid: 93 min.

TERNET NINJA 2
Søndag 2. okt. 2022 kl. 16.00
Spilletid: 83 min.

SPACEJAM – A NEW LEGACY
Søndag 8. januar 2023 kl. 16.00
Spilletid: 110 min.

UNCHARTED
Søndag 6. nov. 2022 kl. 16.00 
Spilletid: 110 min.

PERCY, BUFFALO BILL OG MIG
Søndag 5. februar 2023 kl. 16.00
Spilletid: 83 min.

KIDNAPPET
Søndag 11. dec. 2022 kl. 16.00
Spilletid: 93 min.

NATIONAL TREASURE 
– HEMMELIGHEDERNES BOG
Søndag 5. marts 2023 kl. 16.00
Spilletid: 120 min.
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PIRATES OF CARIBBEAN
The cource of the black Pearl
Mandag 7. nov. kl. 15.30
Spilletid: ca. 2 ½ time

PIRATES OF CARIBBEAN
Dead man’s chest
Mandag 5. dec. 2022 kl. 15.30
Spilletid: ca. 2 ½ time

PIRATES OF CARIBBEAN
At worlds end
Mandag 9. jan. 2023 kl. 15.30
Spilletid: ca. 2 ½ time

PIRATES OF CARIBBEAN
On stranger tides
Mandag 6. feb. 2023 kl. 15.30
Spilletid: ca. 2 ½ time

PIRATES OF CARIBBEAN
Salazars revenge
Mandag 6. marts 2023 kl. 15.30
Spilletid: ca. 2 ½ time

PIRATES OF CARIBBEAN
Piratfilm med dødningehoveder, drabelige fægtekampe, humor og
spænding. Den første piratfilm er klassikeren "Den knaldrøde
pirat" med Burt Lancaster i hovedrollen. Filmene blev lavet tilbage
i 50'erne og mange årtier senere blev The Pirates of Caribbean
med Johnny Depp i hovedrollen som den muntre pirat en kæmpe
succes verden rundt. Det blev der fem film ud af. 
Splitte mine bramsejl...

DEN KNALDRØDE PIRAT
Onsdag 5. okt. 2022 kl. 16.00
Spilletid: 105 min.


