
Maraton 
filmnat

BIlletsalget åbner 7. januar

Husk begrænset antal pladser

Køb billetter på www.buster-holstebro.dk
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Buster maratonnat finder sted 
fra fredag den 3. februar 2023 til lørdag den 4. februar.

Fra kl. 22.30 er vi klar til at dele jeres billetter ud i Big Bios 
foyer. Ha’ ordrekvitteringen med i print eller på telefonen.

Det er ikke tilladt at indtage alkohol eller energidrikke før 
eller i løbet af natten.

Vi slutter ca. kl. 7.30 lørdag morgen.
Du kan ikke forlade arrangementet, før filmnatten er færdig. 
I tilfælde af at du får behov for at komme hjem før tid, kan 
du få hjælp hos en af de voksne fra Buster, der er til stede 
hele natten.
Maraton-nat finder sted i Big Bio, Enghaven, Holstebro. 
Big Bio kan IKKE kontaktes ang. arrangementet. 
I nødstilfælde kan vi kontaktes på tlf. 4053 4479 i løbet af 
natten.

Tak til vores samarbejdspartner:

Start februar med en FORPREMIERE 
og tre andre fede film

Læs mere inde i folderen

Fr
ed

ag
 d

en
 3

. f
eb

ru
ar

 k
l. 

23
.0

0 
til

 lø
rd

ag
 d

en
 4

. f
eb

ru
ar

 k
l. 

7.
30

199 kr.Fire film  og pizza

Køb billetter på www.buster-holstebro.dk



Buster er tilbage med en hel nat med film til jer fra 7. til 10. klasse i Holste-
bro Kommune. Sammen med Big Bio præsenterer vi fire film, blandt andet 
FORPREMIERE på Jomfruer fra rummet.
Der er både action, gys og grin på plakaten. 

FORPREMIERE: Jomfruer fra rummet
Gustav (spillet af Albert Rosin Harson) og hans bedste ven Buller, er ved at afslutte gymnasiet, og de 
tænker kun på sex. Pludselig kommer et rumvæsen ved navn Allan ned på jorden, og det kommer 
til at ændre de to drenges liv.
Allan vil overtage Jorden ved at forplante sig hos flest mulige mennesker. Allan flytter ind hos 
Gustav efter at have dannet et specielt venskab med ham og Buller. Det går dog snart op for de tre 
drenge at sex er mere end kun forplantning.

The lost city
Loretta lever af at skrive romantiske eventyrbøger. Hun skal på turné med sin nyeste bog, men kan 
ikke overskue det. Snart udvikler turnéen sig til et vaskeægte eventyr langt fra fiktionens verden og 
inde i junglens dyb. Da en rigmand kidnapper Loretta for at bruge hendes viden om arkæologi og 
oldtidssprog til at finde en skjult skat i en forsvunden by, kommer hjælpen måske fra uventet kant.
Bogforside-modellen Alan tager efter Lorette ind i junglen, hvor det umage par snart er på flugt 
sammen fra rigmanden og hans håndlangere.

Black Adam
Dwayne Johnson er Black Adam i filmen, baseret på DC-tegneserierne om karakteren af samme 
navn. Beriget med almægtige kræfter slipper slaven Black Adam endeligt ud af sin underjordiske 
grav efter 5.000 års fangenskab. Missionen er klar: Hævn og benhård retfærdighed! Dette vækker 
opsigt blandt en samling af superhelte, som ikke tror på samme brutale metoder. Snart må Black 
Adam tage stilling til, om han vil bruge sin overjordiske styrke til at blive en helt eller en skurk?

Top Gun 2: Maverick
Tom Cruise spiller igen piloten Pete ”Maverick” Mitchell, der denne gang skal træne nogle rekrutter 
i en tid, hvor ubemandede droner bliver mere og mere almindelige. Blandt gruppen af dygtige, 
unge jagerpiloter er Bradley ”Rooster” Bradshaw, som er søn af Mavericks gamle partner ”Goose”. 
Det er lidt specielt. Samtidig med, at Mitchell kæmper med støtten fra sine overordnede, og selvom 
hans frygtløse, grænsebrydende stil hører fortiden til, bliver der allligevel brug for ”Maverick” til en 
mission, der kræver usædvanligt meget af piloterne.

Glæd dig til en nat med en masse andre unge. I ser film sammen i Big Bios 
magelige stole, som man også kan ligge i, og I må tage dyne eller tæppe 
med.  
Der er pauser mellem filmene, og med i prisen er der pizza-slice til alle.

Fredag den 3. februar kl. 23.00     til lørdag den 4. februar kl. 7.30

Køb billetter til 199 kr. på  www.buster-holstebro.dk


