
TID, STED OG BILLETSALG

Fri entré efter først-til-mølleprincippet.
Billetterne kan afhentes i forbindelse med forevisningerne. Kom i god tid!
MiniBio præsenteres i samarbejde mellem Aarhus Skolebio, Børn og Unge og Børnekulturhuset.

Nordisk Film Biografer – Skt. Knuds Torv, Aarhus C
Tirsdag d.  6. november – torsdag d. 8. november 2018

Tirsdag d.  13. november – torsdag d. 14. november 2018 

Tirsdag d.  20. november – torsdag d. 22. november 2018 

Kl. 10.00 (Filmpakke 1 for 3-4 år) og kl. 10.15 (Filmpakke 2 for 5-6 år) 

Billetbestilling til Nordisk Film Biografer
Fra torsdag d. 25. oktober kl. 12.00:

70 13 12 11 eller på nfbio.dk

Ved bestilling online kan der max bookes 9 billetter ad gangen.

Malling Bio
Tirsdag d. 27. november 2018 

Onsdag d. 28. november 2018

Kl. 9.30 (Filmpakke 1 for 3-4 år) 

Kl. 11.00 (Filmpakke 2 for 5-6 år) 

Billetbestilling til Malling Bio
Fra torsdag den 25. oktober kl. 12.00: 

86 93 11 11 eller på minibio@mallingbio.com

MINIBIO

http://nfbio.dk
mailto:minibio%40mallingbio.com?subject=MiniBio%20-%20billetbestilling


Mægtige maskiner – Asfaltmaskine
Asfaltmaskinen lægger ny, varm asfalt på vejene sammen med sin makker, vejtromlen, der tromler asfalten helt flad, 
så bilerne kan køre på den. Filmen tager børnene helt tæt på maskinerne, mens en fortællerstemme forklarer, hvordan 
maskinerne fungerer. 

De små vilde: Vinter 
Tobias sidder og tegner trolde og venter på Karl, som er på vej. Han vil have ham med på troldejagt. Med bue, stok og 
rygsæk går de ud i vinterlandet og leder efter spor. De ser hjort, musvåger, ræve. Det er som om hjorten holder øje med 
dem. De finder efterladenskaber, spor, fjer, knogler og en hjortetak, som helt sikkert stammer fra jordtrolde. 

Ken-Allen og friheden
Den sande historie om orangutangen Ken-Allen, der gang på gang stikker af fra zoologisk have. Verden udenfor er 
spændende, og Ken-Allen har svært ved at blive i haven og har forbavsende gode evner for at bryde ud af sit bur. En 
tegnefilm om en orangutang, der udfordrer sig selv og får en masse oplevelser. Men livet i friheden er ikke så nemt.

Josefines bondegård: grisebasserne
Josefines mor og far vil udvide bestanden med små grise, og Josefine får lov til at få ansvaret for sin egen lille gris, hvis 
hun vel at mærke passer ordentligt på den.   

Rita og Krokodille - Pindsvinet
Rita og Krokodille må bare have et kæledyr. Og der bor et pindsvin i buskene i farmors have. De skal holde sig vågne 
meget sent for at fange det. De stiller et fad mælk ud og skiftes til at holde vagt, og da de endelig fanger pindsvinet, 
opdager de hvor meget det stikker. 

FILMPAKKE 1 50 MIN. – FRA 3 ÅR

Fanny Farveløs
Det er en rigtig dum grå-gammel-leverpostej-karklud-januar-mandag-morgen. Fanny spiller syg, og mor hopper på 
den. Men lige lidt hjælper det, for mor skal på arbejde, og så må Fanny slæbes til børnepasseren fru Helger. Men fru 
Helger viser sig heldigvis at være til fest, farver og eventyr. 

En lille smule 
Det er den første varme forårsdag. Den lille gris er glad og skal ned til søen for at bade. På vejen møder hun et pindsvin 
med meget få pigge, en krage med et alt for langt næb, et grønt lam og en kalv med mange hvide pletter. De føler sig 
meget alene og ensomme, fordi de ser så anderledes ud. Alle dyrene går med den lille gris ned til søen for at bade. Ved 
søen møder de en frø, som har problemer. De hjælper frøen og får hver især et ønske.

Mig og min familie – Villads
Villads har to mødre, mor og Rikke. Men selv om de begge to er mødre, er de langt fra ens. Villads ønsker sig overhove-
det ikke en far, heller ikke selv om det kan være irriterende, når de andre børn spørger, hvor hans far er.

Huset ved verdens ende
Huset her ligger helt oppe på toppen af et bjerg. Inde i huset bor en ko, en kat, en kælling og adskillige andre mennesker 
og væsener. Det eneste problem er, at huset vipper, hver gang nogen går ud eller ind. Og det gør der tit!

FILMPAKKE 2  55 MIN. – FRA 5 ÅR


