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Bjørnene fra Sicilien (FR, 2019)
En gruppe bjørne bor i bjergene på Sicilien. Da bjørnen Tonio, 
søn af bjørnenes konge, en skæbnesvanger dag skylles ned 
af � oden og fanges af en gruppe mennesker, efterlader det 
bjørnekongen ude af stand til at passe sine pligter. Da vinteren 
kommer og frarøver bjørnene deres fødekilder, beslutter kon-
gen sig for at tage til menneskenes by for at � nde mad og lede 
efter Tonio. Men kan bjørnene og menneskerne mon enes? Det 
bliver starten på en uforglemmelig rejse fyldt med forunderlige 
væsner, en ond hertug, magi og magtkampe mellem bjørne og 
mennesker.

Filmen er baseret på roman af samme navn, forfatter: Dino 
Buzzati.

Danske stemmer: Henrik Prip, Mikkel Boe Følsg�rd, Fanny 
Leander Bornedal, Lars Brygmann, Robert Hansen, Søren Sæt-
ter-Lassen, m.� .; Instruktør: Lorenzo Mattotti; Spilletid: 82 min.; 
I Tyskland: Tilladt fra 6 år (FSK)

Tilmelding til
Slesvig Bibliotek: slesvig@dcbib.dk

Slesvig Bibliotek
Onsdag 12. januar kl. 14:00

Luca (US, 2021)
Luca er en sprudlende, musikalsk og farverig spille� lm fra Dis-
ney og Pixar, der foregår i en smuk by ved den italienske riviera. 
Vi følger den unge dreng Luca Paguro, der oplever en ufor-
glemmelig sommer fyldt med is, pasta og endeløse scootertu-
re. Luca deler disse eventyr med sin nye, bedste ven Alberto, 
men al deres sjov trues af en yderst hemmelig hemmelighed: 
De i virkeligheden ganske harmløse havuhyrer, der lever i en 
helt anden verden under vandets over� ade!

Danske stemmer: Bertil De Lorenzi, Ulla Jessen, Laurids Skov-
gaard Andersen, Ann Hjort, m.� .; Instruktør: Enrico Casarosa; 
Spilletid: 95 min.; I Tyskland: Tilladt fra 0 år (FSK)

Tilmelding til:
Flensborg Bibliotek: Mette Trier Konzack: mtk@dcbib.dk
Slesvig Bibliotek: slesvig@dcbib.dk

Flensborg Bibliotek
Tirsdag 18. januar kl. 15:00
Slesvig Bibliotek
Onsdag 30. marts kl. 14:00

Bi� en for børn
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Buster Oregon Mortensen 
(DK, 2021)

Buster er en 11-årig dreng, der elsker at trylle og være sammen 
med sin familie. Sammen med sin gamle ven Hr. Larsen, øver 
Buster sig på at vinde sommerens talentkonkurrence, men 
klassens populære dreng gør alt, hvad han kan for at forpurre 
tryllenummeret, og samtidig stille ham i dårligt lys.

Medvirkende: Manfred Weber Cortzen, Magnus Millang, Ibi 
Støving, m.� .; Instruktør: Martin Miehe-Renard; Spilletid: 96 
min.; I Tyskland: Tilladt fra 0 år (FSK)

Tilmelding til 
Flensborg Bibliotek: Mette Trier Konzack: mtk@dcbib.dk
Slesvig Bibliotek: slesvig@dcbib.dk
Husum Bibliotek: Inge Marie B. Elechukwu - imbe@dcbib.dk

Flensborg Bibliotek
Tirsdag 22. februar kl. 15:00
Slesvig Bibliotek
Onsdag 23. februar kl. 14:00
Husum Bibliotek
Mandag 25. april kl. 14:00

Min nabo Totoro (JP, 1988)
De to søstre, Mei og Satsuki, � ytter på landet med deres 
kærlige, men nogle gange ogswwå lettere distræte fra. Da den 
yngste pige falder ned i et dybt hul i jorden, vækker hun et af 
underskovens fabeldyr til live. Sammen med den vidunderlige, 
� yvske og rare ’skovvogter’ - Totoro, begiver børnenen sig ud 
på de mest fantastiske � yveture gennem og over skovene, bl.a. 
i en blød, tolvbenet kattebus, hvor dyrets øjne fungerer som 
billygter.

Instruktør: Hayao Miyazaki; Spilletid:86 min.; I Tyskland: Tilladt 
fra 0 år (FSK)

Tilmelding til
Mette Trier Konzack: mtk@dcbib.dk

Flensborg Bibliotek
Tirsdag 22. marts kl. 15:00

Fri entré. Begrænset antal pladser.


