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Filmklubben købes via www.bio-aalestrup.dk under billetter.
Den udskrevne kvittering medbringes første gang sammen med programmet. 
Der købes en plads i biografen, men der er ikke faste pladser til forestillingerne.

Se yderlige information på hjemmesiden.
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19. og 21. september kl. 14 og 16

LIGHTYEAR
1 time 44 min.

Buzz Lightyear er ankommet til en fremmed planet, der byder på 
uventede udfordringer for ham og hans medpassagerer. Spaceran-
geren skal derfor på en omfattende solomission, som kommer til 
at ændre hans liv for altid. Efter flere fejlslagne forsøg, viser dte sig, 
at hans ærkefjende Emperor Zurg, er ankommet til planeten, og er 
i færd med at angribe Buzz’ base. Spacerangeren er derfor nødt til 
at slå sig sammen med et umage hold af utrændede astronauter i 
kampen mod galaksens fjende nummer et.  Igennem hvad der virker 
som en umulig mission, får Buzz øjnene op for vigtigheden af sam-
menhold, venskab og tilhørsforhold.

9. og 11. januar kl. 14 og 16

BAD GUYS - DE ER SUPER BARSKE
1 time 40 min.

Ingen har fejlet så hårdt i at prøve at være gode som Hr. Ulv, Don 
Piranha, Mister Haj, Tarantula og Sir Slange. For der har aldrig været 
fem så berygtede venner som i banden Bad Guys. Da de endelig 
bliver sat under lås og slå, mægler Hr. Ulv en aftale, som skal komme 
dem alle fem til gode: Bandens barske medlemmer vil fremover kun 
gøre gode gerninger... Spørgsmålet er så bare, om de kan holde ord? 
Med hjælp fra deres mentor Professor Marmalade begiver banden 
sig igen ud i verden, og henad vejen opdager Hr. Ulv, at det at gøre 
godt, kan give ham, hvad han i al hemmelighed altid har drømt om: 
accept fra omverdenen! 

10. og 12. oktober kl. 14 og 16

LILLE ALLAN - DEN MENNESKELIGE ANTENNE
1 time 25 min.

Sommerferien føles lang og ensom for Allan, når man ikke har nået 
at få nye venner. Heldigvis kommer han i kontakt med sin nabo 
Helge, som er meget besat af ufoer. Her skal Allan være menneskelig 
antenne, og prøve at komme i kontakt med rumvæsner. Herefter 
bliver Majken, et tankelæsende rumvæsen, nødt til at nødlande på 
Jorden, og der opstår et mærkværdigt og uventet venskab mellem 
hende og Allan. Da Majken kan læse Allans tanker, behøver han ikke 
at sige noget. Desværre kommer en skør samler på sporet af Majken. 
Med hjælp fra Helge skal de to arbejde sammen og sørge for, at Maj-
ken ikke kommer i kløerne på den gale samler.  

6. og 8. februar kl. 14 og 16

MINIONS: HISTORIEN OM GRU
1 time 28 min.

I denne film befinder vi os i 70’erne, hvor Gru er barn i en forstad. Det 
er årtiet for bukser med svaj og disco, men Gru er mere optaget af 
superskurke og specielt De 6 Slyngler, som han er kæmpe fan af. Gru 
har udtænkt en plan for at blive ond nok, så han kan blive medlem 
af De 6 Slyngler. Og heldigvis kan han få hjælp af sine loyale følgere, 
de gule, kaosskabende minions. Kevin, Stuart, Bob og Otto - en ny 
minion med bøjle - går i gang med at bygge Grus første skurketil-
holdssted, eksperimenterer med våben og sætte deres første mis-
sion i søen.

7. og 9. november kl. 14 og 16

SYNG 2
1 time 50 min.

Den altid optimistiske koala Buster Moon og hans stjernespækkede 
musicaltrup er i gang med forberedelserne til deres mest ekstrava-
gante show nogensinde. De skal nemlig opsætte en musical i Crystal 
Tower teatret i den berømte by Redshore City. Det har de fået lov til 
af Crystal Entertainments nådesløse chef, ulven Jimmy Crystal, på 
én betingelse: De skal forsøge at overtale verdens mest afsondrede 
rockstjerne til at medvirke. Hvis ikke det lykkedes, er Buster Moon og 
vennerne i store problemer med ulven. Derfor må de sætte alle kræf-
ter ind på at holde deres løfte og samtidig sørge for, at deres musical 
bliver den bedste, Jimmy Crystal nogensinde har set.

6. og 8. marts kl. 14 og 16

ROBOTBROR
1 time 24 min.

’Robotbror’ foregår i en nær fremtid, hvor klimaproblemerne er løst, 
og alle børn har deres egne menneskelignende robotter, der følger 
dem rundt som personlige assistenter. 11-årige Alberte har desværre 
en virkelig forældet én af slagsen, som mest af alt ligner en forvok-
set bamse. Og hun mobbes i skolen af samme grund. Men hendes 
popularitet vender, da hun i fødselsdagsgave får den nyeste huma-
noid-model på markedet. Albertes nye robot hedder Konrad, og han 
ligner faktisk 1:1 et menneskebarn. Efterhånden begynder Alberte 
at føle en ægte forbindelse til Konrad - men kan man overhovedet 
være venner med en robot?


