
Landet af glas - 88 minutter  

Den danske fantasyfilm 'Landet af 

glas' handler om den unge dreng Jas, som bor 

alene på et nedlagt gartneri sammen med sin 

far, der er lastbilchauffør og ofte er væk.  

En dag finder Jas en pige og en gammel da-

me, der skjuler sig i familiens lade. De kalder 

sig Neia og Alva, ser underlige ud og siger, 

at de er en slags elvere, der ikke kan vende 

tilbage til deres hjem dybt inde i skoven. .  

 

Spillested: 

 

 

Filmene spilles i Fjerritslev Kino mandage kl. 15,30 samt tirsdage  

kl. 15,30  

 

Billetsalg: 

 

Billetsalget starter den 19. september i Jutlander Bank. 

HUSK at du får 25 kr. rabat, hvis du er kunde i Jutlander Bank. 

 

Støt Kino: 

 

Slik og sodavand købes  

selvfølgelig i Kino. 

 

Mandag  den 2. marts 2020 kl. 15,30 

 

Tirsdag den 3. marts 2020 kl. 15,30 

1. - 4. klasse 



Smallfoot - 109 minnutter 

.I animationsfilmen ’Smallfoot’ bor den unge yeti Migo 

i en landsby i bjergene, hvor man ikke sætter spørgs-

målstegn ved sin omverden. En dag finder Migo noget 

han troede var en myte – et menneske.              

Ingen i hans landsby tror på ham, og det sætter ham ud 

på en rejse for at bevise overfor sin landsby, at de så-

kaldte ’smallfoots’ eksisterer.                  

Mandag den 30. september 2019 kl. 15,30 

Tirsdag den  1. oktober 2019 kl. 15,30 

Mandag den 4. nov. 2019 kl. 15,30 

Tirsdag den  5. nov. 2019 kl. 15,30 

Julemandens datter - 94 minutter 
Den danske julefilm 'Julemandens datter' foregår i 

Grønland hvor den 12-årige Lucia bor sammen med sin 

mor Claudia og sin far Julius, bedre kendt som jule-

manden. Lucia går på den internationale julemandssko-

le, hvor alle verdens forskellige julemænd bliver lært 

op - Santa, Nicolaus, Julius, osv. Lucia vil også gerne 

blive julemand. Det må hun bare ikke, for det er kun 

drenge der får lov til at gå i julemandsklassen. Og så-

dan har det altid været. Pigerne skal lære at bage og 

strikke, mens drengene lærer at kravle ned ad skorsten 

og styre et rensdyrspand.  

Mandag den 2. december 2019 kl. 15,30 

Tirsdag den  3. december 2019 kl. 15,30 

Sig det er løgn -  90 minutter 
Animationsfilmen 'Sig det' løgn, Luis!' handler om 12-

årige Luis. Hans far er ufolog og besat af tanken om, at 

fjendtlige væsener fra det ydre rum en dag vil angribe 

Jorden. Han tilbringer derfor hele natten med sin stjer-

nekikkert og sover om dagen, så Luis må mere eller 

mindre passe sig selv. Det er naturligvis et problem for 

drengen, og det bliver kun værre, da både naboer og 

skole mener, at Luis ville have det bedre på et skole-

hjem. 
Hacker - 97 minutter 

 
Familiefilmen 'Hacker' følger den 13-årige usæd-

vanligt gode hacker Benjamin, hvis mor forsvandt 

da han var 7 år gammel, og som aldrig har kendt 

sin far. 

Da nogle nye overvågningsbilleder kunne tyde på, 

at Benjamins mor stadig er i live, indleder han sin 

egen eftersøgning i samarbejde med veninden Sa-

vannah ved hjælp af moderne teknologi. 

 

 

 

Mandag den 3. februar 2020 kl. 15,30 

Tirsdag den  4. februar 2020 kl. 15,30 
 

 

 

Ulvehunden -  88 minutter 

Animationsfilmen 'Ulvehunden' handler om Hvid-

tand, som er halvt hund og halv ulv. Han vokser 

op i den barske canadiske ødemark, hvor Hvidtand 

bliver større og vildere end de andre almindelige 

slædehunde. 

Denne størrelse og de store tænder gør, at en hun-

dekampe-organisatør sætter sig ud for at bruge 

Hvidtand i kamp. 

 

 

Mandag den 6. januar 2020 kl. 15,30 

 

Tirsdag den  7. januar 2020 kl. 15,30  


