
Eventyr i flok
26. november
Oplev en række små film på det store lærred. Kom med ind i vaske-
maskinen, hvor tøjet får sit eget liv i et særligt eventyr, og tag med på 
stranden til en herlig gang krabbefangst. I kan også glæde jer til en 
kærlighedshistorie om flammen og vattotten, der måske ikke er de 
mest oplagte venner. Og så er der den spændende historie om Rita, 
der tager krokodille med i zoologisk have. Nok ikke helt smart. 
45 minutter i alt.

Bien Maja og det gyldne æg

28. januar
Bien Maja og hendes ven hører et råb om 
hjælp. Den grønne myre Chomp er på flugt 
med et gyldent æg, men han har forstuvet 
foden. Maja og hendes venner må hjælpe, 
hvis ægget skal nå frem til myrekolonien.
Der venter mange farefulde overraskelser 
og forhindringer på vejen dertil. Følg med, 
hvis du kan.
1 time og 28 minutter

Ida og Pjalte
25. februar
Her er en skøn dansk tegnefilm om Ida. 
Hendes bror Mark skal i skole, men for at 
hun ikke skal blive ensom, laver han duk-
ken Pjalte til hende. Pjalte bliver levende, 
men han opdager at han kommer til at skil-
le de to søskende, og derfor forlader han 
Ida. Nu er hun ulykkelig, og Ida og Mark 
må nu af sted for at redde Pjalte fra de 
mange farer, der lurer i den store verden. 
Mon de kan få Pjalte hjem igen?
1 time og 30 minutter

Vi viser en masse fornøjelige, spændende og inspirerende film for 
børn fra 3 år og op.

 Lyseblå serie:  Fra 3 til 5 år
 Blå serie:   Fra 6 år
 Grøn serie:   Fra 8 år
 Gul serie:   Fra 11 år
Vælg den serie, der passer din aldersgruppe. 
Vi gør meget ud af at vælge film, der er vurderet rigtige til alderen  
i den serie, de bliver vist i.

Alle film vises i Big Bio Holstebro, Enghaven 17, Holstebro.

Medlemskort til alle Buster-serier kan købes på vores hjemmeside: 
www.buster-holstebro.dk

fra lørdag den 1. oktober kl. 10.00
Bemærk at der er et begrænset antal pladser i hver serie.
Vi sælger ikke enkeltbilletter - kun medlemskort.
Forældre og andre voksne er meget velkomne til at købe et medlems-
kort og se film sammen med børnene.

På forestillingsdage er det muligt at træffe Busters bestyrelse/hjælpere 
på tlf. 4053 4479. På andre dage kan du skrive til: buster@gmail.com

Personalet i Big Bio kan ikke svare på spørgsmål ang. Buster  
og de sælger heller ikke medlemskaber.

Scan qr-koden og kom ind på 
www.buster-holstebro.dk
Her kan du finde en masse information, både om 
klubben og om alle de film vi viser. Og det er her, du 
køber medlemskaber.
Her er der også svar på en masse spørgsmål.

Ang. Corona
Ved evt. ny corona-nedlukning kan vi ikke refundere medlemskaber.

Tak til Holstebro 
Kommune for 
økonomisk støtte

Sæson 2022-2023

- film for børn og unge

Lige et smart tip:
Følg os på facebook og instagram.
Så får du en påmindelse før hver Buster-weekend.

LYSEBLÅ serie LYSEBLÅ serie 
- fra 3 til 5 år- fra 3 til 5 år

Lørdag kl. 9.45Lørdag kl. 9.45

Her er serien for de mindste, der har lyst til at tage mor, far eller en 
anden voksen med i biografen.
Et medlemskab til lyseblå serie koster 80 kr. pr. person. 
Børn skal følges med en voksen, der også har medlemskort, men en 
voksen kan sagtens have mere end ét barn med.

Tak til Big Bio 
Holstebro for  
opbakning

- film for børn og unge Holstebro
Velkommen til sæson 2022-2023.

Se 
4 film 

for  
140 kr



Den magiske månerejse
29. - 30. oktober
Peters lillesøster er blevet kidnappet af den 
onde Månemand, så Peter må på en magisk 
rejse mod månen.
Peter lander på Stjerneengen, hvor han møder 
den søvnige Ole Lukøje, som hjælper Peter 
med at finde lillesøster. For at det kan lykkes, 
skal de to dog tilslutte sig et kapløb gennem 
Mælkevejen mod naturens ånder.
En aminationsfilm for hele familien.
1 time og 25 minutter

Familien Jul og nissehotellet
 

26. - 27. november
Hugo Jul er nu 12 år og han elsker stadig nis-
ser, men han bliver drillet, så han går mod sine 
følelser og tvinger sig selv til at blive ”stor”. 
På en juleferie opdager han, at der bor nisser 
på hotellet. Hugo kæmper en indre kamp for 
ikke at hjælpe nissepigen Sne, som bor alene 
med sine søskende. Sne vil hjem til nissernes 
land, men kan ikke få rensdyrene til at flyve, 
for hun har aldrig lært magi. Vil Hugo lade sig 
overtale til endnu et nisseeventyr?
1 time og 30 minutter 
 
Oklingerne
28. - 29. januar
Den lille landsby Hørmestrup har et stinkende 
problem: Den lokale losseplads, som holder 
alle turister væk. Borgmesterens søn, 11-årige 
Max vil gerne hjælpe, og en dag møder Max 
nogle små grønne væsener på lossepladsen: 
Oklingerne, der spiser affald, og som derfor 
har fundet et hjem i Hørmestrup.
Så burde alt være skønt, men borgmesterens 
kone og den skruppelløse bygherre Hammer 
har andre planer med lossepladsen. 
1 time og 26 minutter 

Clifford - den store røde hund 
25. - 26. februar
12-årige Emily Elizabeth får en lille, rød hun-
dehvalp som gave af en magisk dyreredder.
Den næste dag vågner hun op til synet af en 
kæmpestor hund i sin lille New York lejlighed, 
for hunden Clifford bliver enorm, når han ople-
ver kærlighed.
Nu vil mange have fingre i den specielle hund, 
så Emily og hendes impulsive onkel Casey 
kommer ud på nogle eventyr, når Clifford kom-
mer på afveje.
1 time og 37 minutter

BLÅ serie - fra 6 årBLÅ serie - fra 6 år
Lørdag og søndag kl. 9.30 og kl. 11.30Lørdag og søndag kl. 9.30 og kl. 11.30

Forsvundet til halloween
29. - 30. oktober
 

Petra elsker halloween og at klæde sig ud, 
men i år gider hendes bror Asger ikke. Han vil 
nemlig hellere lave pranks med vennerne.
Men da Petra pludseligt forsvinder, må Asger 
have hjælpe af sin nabo Esther. Sammen med 
drengen Svend bevæger de sig ud i den skøre 
halloweenaften for at finde Petra.
Her skal de klare sig forbi tricktyve, farlige kæ-
ledyr og uhyggelige huse, for at redde Petra.
Se den første danske halloweenfilm.
1 time og 27 minutter

Pil’s eventyr
 

26. - 27. november
Pil er forældreløs, og bor på gaden i en mid-
delalderby i Frankrig sammen med sine tre 
tamme væsler. Pil overlever ved at stjæle 
mad, men da hun bliver opdaget, må hun tage 
på flugt med en klodset vagt og en hofnar. 
På deres færd møder de Roland, som er den 
retmæssige arving til tronen. Rolan er desvær-
re blevet forvandlet til en katling (halv kat, halv 
kylling). Hvis Pil får hjulpet Roland, kan det 
vende op og ned på alt for hele kongeriget.
1 time og 31 minutter

Krummerne  
- det er svært at være 11 år 
28. - 29. januar
Skærmene er begyndt at fylde for meget hos 
familien Krumborg og der indføres en skærmfri 
uge, men hvad skal man så lave? I en gammel 
papkasse finder de blandt andet Kim-bøger, 
en togbane, en politiuniform til børn og et 
detektivsæt. Krumme sluger Kim-bøgerne råt 
og starter et detektivbureau med sin ven Tom, 
og nu vil de opklare et stort diamanttyveri. Men 
det går ikke så let. 
1 time og 24 minutter

Syng 2 
25. - 26. februar
Den optimistiske koala Buster Moon og hans 
musicaltrup er i gang med forberedelserne til 
deres mest ekstravagante show nogensinde. 
De skal nemlig opsætte en musical i Crystal 
Tower teatret. Det har de fået lov til af den 
nådesløse ulv Jimmy Crystal, på én betingel-
se: De skal overtale verdens mest afsondrede 
rockstjerne til at medvirke. Hvis ikke, er der 
store problemer. Så der skal både overtalelse 
og kampgejst til.
1 time og 50 minutter

GRØN serie - fra 8 årGRØN serie - fra 8 år
Lørdag og søndag kl. 9.30 og kl. 11.30Lørdag og søndag kl. 9.30 og kl. 11.30

Ternet Ninja 2 
29. - 30. oktober
Aske må igen efter skurken Philip Eberfrø, da 
han bliver løsladt fra det thailandske fængsel. 
Sammen med den ternede ninja må Aske fin-
de en måde at fange ham på, før han slipper 
væk. Derfor rejser Aske, dukken og hele famili-
en til Thailand, hvor et stort eventyr - og Onkel
Stewart - venter. På hjemmefronten kæmper 
Aske samtidig med forholdet til Jessica, som
måske mere er på udkig efter en ”bad boy”.
Følg med på endnu et forrygende Ninja-ridt.
1 time og 26 minutter

Daddy’s Home 2 

26. - 27. november
Der er rod i familierelationerne, men Far Dusty 
har fået det til at fungere med sin tidligere 
rival, stedfar Brad, og begge har nye familier 
med stedbørn og koner.
Men op mod jul er der alligevel noget der 
mangler. Derfor inviterer makkerparret deres 
respektive fædre på besøg, til én stor, samlen-
de højtid. Bedstefædrene er også ret forskel-
lige, og snart er en rivalisering om børnenes 
gunst uundgåelig.
1 time og 40 minutter. Med dansk undertekst

Uncharted
28. - 29. januar
Nathan Drake lever stilfærdigt som bartender 
og lommetyv, da han opsøges af skattejæ-
geren Sully. Han vil have hjælp til at finde en 
guld-formue, som blev efterladt for 500 år 
siden. Sådan starter et eventyr, der også kan 
bringe Nathan tættere på sin forsvundne bror, 
der selv har været på jagt efter skatten.
Men de er ikke alene om at lede efter guldet.
Filmen bygger på den populære Play Station 
spil-serie.
1 time og 56 minutter. Med dansk undertekst

Robotbror 
25. - 26. februar
I en nær fremtid, hvor alle klimaproblemer er 
løst, har alle også deres egen robot. Alberte 
bliver mobbet, fordi hendes robot er gammel 
og ligner en bamse. Da hun får en helt ny, 
vender populariteten, men den nye, Konrad, 
ligner så meget et menneske, at Alberte føler 
en ægte forbindelse. Kan man egentlig være 
venner med en robot?
Se en dansk science fiction-film, baseret på 
bogen ”Robotten kan skide!”
1 time og 24 minutter

GUL serie - fra 11 årGUL serie - fra 11 år
Lørdag og søndag kl. 11.30Lørdag og søndag kl. 11.30


