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4 - 7 år 
 

Søndage kl. 11 



 
I 'Den lille grå traktor Fergie' er drengen Gustav på 
sommerferie med sin familie på landet. 
Her møder han de sjove landmænd på nabogården: 
Gokke, Grynet og Gammelfar.  
Men det allerbedste nye bekendtskab er den lille grå 
traktor Fergie, som har en magisk funktion, der gør 
den levende. Snart bliver traktoren og Gustav bedste 
venner.  

8. oktober 
Den lille grå traktor Fergie 

11.00 - 12.20 



5. november 
Dyrene i Hakkebakkeskoven 

11.00 - 12.15 
 
 'Dyrene i Hakkebakkeskoven' handler om den musi-
kalske Klatremus og den forsigtige Morten Skovmus, 
der bor sammen med alle deres dyrevenner i skoven. 
 
Livet går sin vante gang, men den snu Mikkel Ræv er 
på færde, og han er kendt for at spise de små dyr i 
skoven. Derfor vil Morten Skovmus indføre regler for, 
hvordan dyrene kan leve sammen uden at spise hin-
anden. 



10. december 
Peddersen og Findus: Den bedste jul      

nogensinde  
11.00 -12.25 

 
I  ’Peddersen og Findus: Den bedste jul nogensinde’ 
har katten Findus lagt store planer for en perfekt jule-
aften sammen med sin ejer Peddersen. 
Der skal bages peberkager, pyntes op, og selvfølgelig 
skal der findes et flot juletræ. Men da Peddersen fal-
der og slår sin fod, synes alt håb pludseligt ude, og 
træfældningen må afsluttes uden succes. 
Findus mister troen på, at det overhovedet bliver jul i 
år, men heldigvis har de begge deres kreativitet i be-
hold og naboer, der kan hjælpe dem. 



7. januar 
Cykelmyggen og minibillen 

 11.00 - 12.15 
 

'Cykelmyggen og Minibillen' handler om Mini, der op-
træder i loppecirkus sammen med Cykelmyggen og 
Dansemyggen. Da Mini bliver mobbet af lop-
pen Miranda, ender det med en forstuvet fod 
til Dagmar og en fiasko for det ellers dygtige cir-
kus. Mini bliver skældt ud og stikker efterfølgende 
af ud i skoven.  
Her møder han en røverbande, og selvom de er lidt 
uhyggelige og farlige, bliver han optaget i banden. 
Men for at være med i slænget, tvinger lederen, Mini til 
at røve bikuben for lækker honning.  



4. februar 
Emil og Ida fra Lønneberg 

11.00 - 12.05 

'Emil og Ida fra Lønneberg' er baseret på Astrid Lind-
grens historier om Emil, som selvfølgelig bor på går-
den Katholt i Småland sammen med sin lillesøster Ida, 
sin far Anton, sin mor Alma, karlen Alfred og stuepigen 
Lina.  
Emil er en ret sød dreng, der som oftest prøver at 
hjælpe, men han har en fantastisk evne til altid at kom-
me galt af sted og havne i problemer. Emil ender altid 
med at blive smidt ud i skuret, hvor han kan få lov at 
sidde og tænke over, hvad han har gjort galt, mens 
han snitter træfigurer. 



4. Marts 
Hokus Pokus Alfons Åberg 

11.00 - 12.15 

Alfons Åberg er begyndt i skole og fylder snart syv år. 
Derfor synes han, at det er smadder uretfærdigt, at 
hans far stadig mener, han er for lille til at få en hund.  
 
Alfons gør alt for at vise, at han er stor nok, men det er 
svært at virke overbevisende, når man stadig bruger 
en fantasiven til at løse sine problemer.  
Da Alfons og hans venner møder en vaskeægte trylle-
kunstner, får den lille dreng nyt håb og kaster sig entu-
siastisk ud i magiens verden.  



8 år og op 
 

Torsdage og  
fredage kl. 15.30 



5. - 6. oktober 
Far til fire - På toppen 

15.30 - 17.00 

 
I 'Far til fire - på toppen' går turen til Norge. Far lider 
nemlig af højdeskræk, og han har lige fået arbejde på 
27. etage. 
Højdeskrækken kan måske kureres med en tur til de 
norske fjelde, så familien ikke behøver flytte fra hus og 
hjem, men det bliver ikke familiens eneste udfordring. 
'Far til fire - på toppen' er den 18. film om den populæ-
re familie og starten på en ny omgang film i serien.  



2. - 3. november 
Find Dory 

15.30 - 17.15 

 
I  'Find Dory' har den glemsomme fisk, Dory, fundet sig 
en ny familie hos Nemo og hans far Marlin. Men hvor 
er hendes rigtige familie egentlig? 
Dory begynder pludseligt at drømme om sine forældre, 
og derfor begiver hun sig ud på en mission for at finde 
svar. Missionen bringer Dory gennem det store ocean 
og helt til Californiens Marine Life Institute, hvor hun 
bl.a. møder blæksprutten Hank, den nærsynede hval-
haj Hope og en hvidhval, der mener, at dens ekkoloka-
lisering er i stykker. 



7. - 8. december 
Familien Jul i nissernes land 

15.30 - 17.00 

Pixy dukker op hjemme hos Hugo og resten af familien 
allerede den 1. december. 
Pixy er dog kun kommet for at hente den nissehue, 
han glemte sidste år. Den gemmer nemlig på en hem-
melighed – en magisk nissekugle. Ved et uheld kom-
mer Hugo til at ødelægge kuglen, hvilket betyder, at 
Pixy mister sin magi og begynder at blive hurtigt gam-
mel. 
For at redde ham må Hugo flyve med sine søskende til 
nissernes land. På rejsen gennem det magiske land er 
der mange forhindringer. 



4.– 5. januar 
Iqbal og Superchippen 

15.30 - 17.00 

Iqbal og Sille har været naboer i Blågårdsgade, siden 
de var små, men nu skal gaden jævnes med jorden 
som del af et byfornyelsesprojekt. 
Det er Æselmand og Svinet, der står bag foretagenet, 
og vennerne finder ud af, at det i virkeligheden er et 
skalkeskjul for at få fat i den olie, skurkene har fundet 
under vejen. 
Så finder Iqbal en superchip med magiske egenskaber 
og sælger den til Æselmand og Svinet i håbet om, at 
de til gengæld vil lade ejendommen stå.  



1.-2. februar 
Kæledyrenes hemmelige liv 

15.30 - 17.00 
 

 'Kæledyrenes hemmelige liv' handler om hunden Max, 
der lever et godt liv med sin ejer, Katie. 
Men den lille terriers verden bliver vendt på hovedet, 
da Katie kommer hjem med en stor, sjusket køter af en 
hund ved navn Duke.  
 

'Kæledyrenes hemmelige liv' fortæller, hvad vores sø-
de, små venner foretager sig, når vi ikke er hjemme. 



1. - 2. marts 
Peter og Dragen 

15.30 - 17.15 

 
I eventyrfilmen 'Peter og dragen' bliver en forhutlet 
dreng fundet i skoven. Åbenbart har han boet der i ad-
skillige år, efter hans forældre døde i en ulykke. 
En skovfoged, der har fundet drengen, opdager, at der 
er en helt særlig grund til hans mirakuløse overlevelse. 
En stor, grøn og pelset drage har nemlig passet på 
Peter ude i vildnisset. 
 
Men ikke alle mener, at dragen Elliott er helt ufarlig og 
vil derfor jage ham ud af skoven. 
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Forestillinger 
Alle film vises i Dragør Biograf, Jan Timanns 
Plads 1. 
 
Tilmelding: 
4. september fra kl. 9 på www.drabib.dk 
 
Medlemskort:  
Medlemskortet gælder til alle sæsonens 6 film. 
Medlemskortet skal medbringes til hver forestil-
ling. 
 
Pris: 
Medlemskort til filmklub for 4-7 år: 150 kr.  
Medlemskort til filmklub for 8 år og op: 150 kr.  
 
Forældre og andre voksne er velkomne til, at 
købe ledsagerkort til filmklub for 4-7 år. 
Ledsagerkortet koster 150 kr. 
 
Der kan ikke købes ledsagerkort til filmklub for 8 
år og opefter. 
 
Købte medlemskort refunderes ikke. 

http://www.drabib.dk
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