
Hodja Børnebio ruller den røde løber ud !
Hodja fra Ørestaden er en nystartet filmklubben for børn fra 2-5 klasse. Vi mødes den første 
lørdag i hver måned og ser spændende og eventyrlige film sammen. !
Sæsonnen i Ørestaden blev skudt i gang d. 6. oktober 2012 med den klassiske børnefilm ‘Hodja fra 
Pjort’. Den røde løber var rullet ud, og inden filmen gik i gang tegnede de glade børn farverige, 
flyvende tæpper, mens vi snakkede om drømme, som var gået i opfyldelse. Børnene hyggede sig 
med kage, saft og frugt og byggede Hodja figurer ud af piberensere, som kunne flyve på tæpperne.  !
Hodja fra Ørestaden mener, at film lader fantasien spire, samler forskelligheder og skaber nye 
venskaber. Vi har derfor udvalgt 8 film med omtanke som passer til aldersgruppen. Disse film er 
ikke bare den sidste film i rækken af ‘Far til fire’-film, men derimod film fra hele verdenen der 
tager emner op som kulturforskelle, mobnig og jagten på sine drømme. Filmene bliver vist i 
biografsalen på Ørestad bibliotek, hvor de voksne fra Hodja fra Ørestaden vil være tilstede.  
Det er vigtigt for os, at børnene får en god oplevelse hver gang, og vi laver derfor sjove 
arrangementer i forbindelse med filmvisningen samt lader skuespillere, animatorer, instruktører 
m.m. præsentere filmene.  !
 “Vi er glade for, at børnene havde det sjovt. De sad helt stille under filmen og syntes, at den 
var både spændenden og sjov. Det er dejligt at se, at børn idag, også nyder de film, som vi selv 
elskede som børn. Vi glæder os til at dele glæden med endnu flere medlemmer i fremtiden.”  
fortæller Victoria Ellen Gibson efter visningen af filmen ‘Hodja fra Pjort’ !
Årets program byder på både gamle og nye børnefilm fra hele verden. I år viser vi film fra 
Danmark, Sverige, Tyskland, Mexico, Frankrig og USA. Alle film har dansk tale. !
Hodja fra Ørestaden holder til på Ørestad Bibliotek på Arne Jacobsens allé 19, 2300 Kbh. S.  
Næste film er ‘Superbror’ (2009, Birger Larsen), som vi viser d. 3. November kl. 13.00.  
Et års medlemskab alt inklusiv koster 100 kr.  !
Se mere om Hodja fra Ørestaden og årets program på www.hodjabio.dk eller kontakt formand Marc 
Honoré på honoremarc@gmail.com eller på tlf. 3070 3188.  !
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