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Praktiske oplysninger 

 

 

 

ONLINE TILMELDING 

Billetbestilling foregår altid på www.mitcfu.dk/msib - hvor du skal have dit Unilogin klar.  

 

Hold hvert år øje med vores folder (sendes hvert år ud til skolerne med CFUs bogbil i løbet af 

juni) og www.ucsyd.dk/cfu under Kulturformidling med dato for åbning af billetsalg (åbner ofte 

i juni). 

 

Vi lukker kortvarigt ned for tilmelding (typisk primo september i en uges tid), hvor der gøres 

status.  Forestillinger med for få tilmeldinger aflyses, og de involverede parter vil blive 

orienteret pr. mail. Det samme gør sig gældende i tilfælde af nødvendige omrokeringer. 

Perioden for nedlukning vil også altid fremgå under Kulturformidling. 

 

Husk at bestille til det samlede antal deltagere inkl. lærere.  

Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er bindende efter ugen, hvor vi har gjort status og 

genåbner for onlinebestilling. Hvis klassen er forhindret i at komme, er man velkommen til at 

sende en anden klasse. 

 

 

TILMELDTE KOMMUNER 

Ordningen støttes med midler fra kommunerne – om din kommune er tilmeldt ordningen i 

dette skoleår, kan du se på mitCFU.dk under Med Skolen I Biografen.  

Billetpris 18 kr. pr. billet. 

 

 

PRIVATE SKOLER & UNGDOMSUDD. 

Filmene har i første omgang de kommunale skoler som målgruppe, men er der ikke fyldt op til 

de enkelte forestillinger, er private skoler og ungdomsuddannelserne velkomne. 

Billetpris 28 kr. pr. billet. 

 

 

UNDERVISNINGSMATERIALE 

Gratis undervisningsmateriale til samtlige film kan hentes på www.filmcentralen.dk/msib. 
 

 

I BIOGRAFEN 

• Mødetid 15 minutter før forestillingen starter. I tilfælde af forsinkelse kontaktes 

biografen. 

• Lærer og elever skal sidde sammen. 

• Det er ikke tilladt at nyde medbragt slik, sodavand m.m.  

• Husk at tjekke for glemte sager, inden I forlader biografen.  

 

 

KONTAKT 

Vedrørende praktiske spørgsmål kontaktes Mai Borup Uhre mbch@ucsyd.dk / tlf. 7266 5822 

på Center for Undervisningsmidler i Haderslev. 

 

 

SALAAM FILMFESTIVAL 

Vi samarbejder med Salaam Filmfestival. Se i det aktuelle program hvilke film, der tilbyder et 

Salaam oplæg. Forestillingerne udvides med 30 min. Læs mere om Salaam på 

http://www.salaam.dk/. 
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