Vårterminen 2018 visar Skolbio i Varberg film för alla elever i årskurs F-9.
Sju filmer erbjuds under veckorna 12, 13 och 15.
Filmerna visas på Biograf Capitol.
Välkomna att boka!
V. 12 - OBS! Under denna vecka infaller 1 lovdag/skola, utspritt på dessa tre dagar!
Tisd. 20 mars Tisd. 20 mars Onsd. 21 mars Onsd. 21mars Torsd. 22 mars Torsd. 22 mars -

kl. 9:15
kl. 9:30
kl. 9:15
kl. 9:30
kl. 9:15
kl. 9:30

Fröken Omöjlig
Oskars Amerika
Dolda tillgångar
Bamse och Häxans dotter
Paddington 2
Cloudboy

V. 13 - Kultur- och Fritid har föreställning för årskurs 7 på Varbergs Teater 26-28 mars
Tisd. 27 mars - kl. 9:15
Tisd. 27 mars - kl. 9:30
Onsd. 28 mars - kl. 9:15
Onsd. 28 mars - kl. 9:30
Torsd. 29 mars - kl. 9:30

Cloudboy
Paddington 2
Oskars Amerika
Monky
Bamse och Häxans dotter

V. 15 - Nationella prov för årskurs 6
Tisd. 10 april - kl. 9:15
Tisd. 10 april - kl. 9:30
Torsd. 12 april - kl. 9:15
Torsd. 12 april - kl. 9:30







Dolda tillgångar
Bamse och Häxans dotter
Fröken Omöjlig
Monky

Använd endast adressen: skolbio@varberg.se vid ev. frågor gällande skolbio samt när
du skickar in önskemål om bokning.
I beställningen måste det ingå ett telefonnummer där vi kan nå dig efter ord. kontorstid.
Uppge om ni har med någon rullstol som ska tas med in i salongen.
Du som bokar, eller skolbioombudet på din skola, kommer att få bekräftelse
på bokade platser minst en vecka innan föreställningen – om inte, hör av er!
Reserverade sittplatser skickas ut till er några dagar förebiobesöket – om inte, hör av er!

VÄLKOMNA PÅ BIO ÖNSKAR SKOLBIOGRUPPEN!
mats.larsson@varberg.se
pernilla.olsson@varberg.se
annica.hage@varberg.se

bengt-olof.johansson@varberg.se
madelene.tjarnmo@varberg.se

Skolbioavgiften är 15:- per elev.
Skolan kommer att få en internfaktura på skolbioavgiften för eleverna som gått på bion. Fakturan
kommer att skickas ut ett par veckor efter biovisningen och därmed har ni möjlighet att kontakta
skolbio@varberg.se om antal elever inte blev det ni anmälde från början.
Avgiften till Skolbio betalas av de elever som går i centralortens skolor samt åk. 6-9 på Ankarskolan,
Bläshammar skola, Trönninge skola och Lindbergs skola. Övriga elever betalar 15:- till sin skola som då
kan använda pengarna till buss.
180106

