Nord-Trøndelag

Sted:
Dag/dato:
Klokken:

Namsos Kino
Fredag 31.03.2017
Oppmøte kl 17:00
(filmen begynner kl 17:30)

Film:

Smurfene
Et spennende helanimert smurfeeventyr for hele familien!
Smurfene er tilbake i en helt ny helanimert film for hele familien. Smurfeline føler seg
alene fordi hun er den eneste smurfen i landsbyen som ikke har en klart definert
oppgave i livet - utover å være en jentesmurf. En dag mens hun og de tre vennene,
Klønesmurf, Heftigsmurf og Brillesmurf, er på oppdagelsesferd ute i skogen, gjør
Smurfeline et mystisk funn som tyder på at det finnes flere smurfer der ute. Sporet
leder inn i den Forbudte skogen, som ingen smurf får lov til å besøke. Når trollmannen
Gargamel, som stadig jakter på smurfer, får snusen i oppdagelsen deres, må
Smurfelinene og vennene hennes begi seg inn i den Forbudte skogen for å advare de
som bor der inne. Vel inne i skogen venter den største og mest fantastiske
hemmeligheten i smurfenes historie.

Egenandel:

kr 50,- pr pers. Betales kontant ved ankomst
Innkludert i egenandelen er billetten + 1 drikke + 1 popcorn etc.
Foreldre / foresatte som ønsker å delta sammen med barnet / ungdommen
må betale full pris kr 110,- og kjøpe seg drikke / popcorn selv.

Målgruppe: Målgruppen for kvelden er barn / ungdom fra 6 år som er medlem av
ADHD Norge Nord-Trøndelag.
Bindende påmelding senest 30. mars 2017 til nt@adhdnorge.no.
Påmelding/spørsmål kan også gjøres på tlf / sms til Lars Morten
på tlf 41223616
Samtidig med påmelding trenger vi også info om evt medisiner,
allergier og annet vi trenger å vite.
Ledere på arrangementet blir Lars Morten Lersveen og Sissel Sundet.

Vi gleder oss  og håper DU blir med 
Med vennlig hilsen
Styret i ADHD NORGE Nord-Trøndelag
ADHD Norge, Nord Trøndelag fylkeslag

Kontaktinfo Nord Trøndelag fylkeslag
v/Leder: Lars Morten Lersveen
Lektor Musumsgate 8
7650 Verdal
Epost: larslers@vktv.no
Tlf 41 22 36 16

Organisasjonsnummer: 893 996 982

Kontonummer: 4440.06.78615

epost til styret: nt@adhdnorge.no

epost sekretær: adhd.sekr.nt@gmail.com
Tlf sekretær: 920 35322

