
 

Nyhedsbrev 22.8.2022 

Programmerne til Kalundborg Børnefilmklubs 52. sæson ligger nu klar her på Kino Den Blå Engels 

hjemmeside, hvorfra I kan printe dem ud. 

Børnefilmklubbens billetsalg starter mandag d.5.9.22, og information om hvordan Jeres børn bliver 

medlem, finder I her under. 

Køb din billet på KINO Den Blå Engels hjemmeside www.kino-kalundborg.dk. 
Klik på Filmklubbens Logo og følg anvisningen. 

 
Billetter kan ikke bookes, men skal betales ved bestilling. 
Fra kl.12 kan man købe billetter til 0.-1. og 2. kl., og KUN til denne gruppe.  
Fra kl.14 kan man også købe billetter til 3. og 4. kl.  
Og fra kl. 16 kan man også købe billetter til 5.- 6.- 7.- 8. og 9.kl. 
 

Det er kun muligt at købe maksimum 10 billetter af gangen. 
 

I skal selv printe billetten og filmklubseddel ud, da disse ikke udleveres af Filmklubben. 
Det er VIGTIGT at I udfylder snipperne ”TIL DIG” og ”TIL FILMKLUBBEN” og afleverer snippen  ”TIL 
FILMKLUBBEN” til ”De Blå Damer/Mænd”, da den skal gemmes i vores arkiv.  
Vi vil være i biografen mandag d.5.9., tirsdag d.6./9. og torsdag d.8./9. fra kl.16 til kl.18 og igen 
lørdag d.10./9. fra kl.11 til kl.13, hvor I kan komme og aflevere snippen og få Jeres plastiklomme. 
 

Billetten koster kr.150,- og gælder til alle 6 forestillinger. 
 

Ved udsolgt forestilling sælger vi ”Flyver-billetter”. Det er en billet uden fast plads, og den gælder 
til alle forestillinger og koster 150 kr. 
Flyverbilletter sælges kun i indskrivningsugen og ved første filmforestilling, og sælges af De Blå 
Damer og De Blå Mænd. 

 
Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på biografens hjemmeside under Filmklubbens logo.  
Du har også mulighed for at blive medlem af vores Facebook gruppe, du skal blot søge på gruppen 
Kalundborg Børnefilmklub og anmode om medlemskab. Via vore Facebook side får du nyttige 
oplysninger omkring Filmklubben og vores arbejde. 
 
I skulle også meget gerne få denne information gennem Jeres børns skole i løbet af uge 34. 
 
I er altid velkomne til at kontakte mig på mobil 21433413 
 
Venligst Ulla Olsen, Formand for Kalundborg Børnefilmklub. 
 

http://www.kino-kalundborg.dk/

