
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.  5. november – torsdag d. 7. november 2019

Tirsdag d.  12. november – torsdag d. 14. november 2019 

Tirsdag d.  19. november – torsdag d. 21. november 2019 

Kl. 10.00 (Filmpakke 1 for 3-4 år) i sal 7

kl. 10.15 (Filmpakke 2 for 5-6 år) i sal 6

Billetbestilling til Nordisk Film Biografer
Fra torsdag d. 24. oktober kl. 11.00:

70 13 12 11 eller på nfbio.dk

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

Malling Bio
Tirsdag d. 26. november 2019 

Onsdag d. 27. november 2019

Kl. 9.30 (Filmpakke 1 for 3-4 år) 

Kl. 10.30 (Filmpakke 2 for 5-6 år) 

Billetbestilling til Malling Bio
Fra torsdag den 24. oktober kl. 11.00: 

86 93 11 11 eller på minibio@mallingbio.com

MINIBIO

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


DEN LILLE GRÅ ULV - Vinter     
Der er sne overalt i skoven, og alle dyrene ligger i ly for kulden. Men den lille grå ulv er ensom, sulten og trist. Vinden 
suser og bider i hans snude. Men hov, hvad var det? Midt i sneen finder han en mærkelig ting. En bog? Hvad kan den 
bruges til? 

ALMA FLYTTER PÅ LANDET – Den nye børnehave
Kan Alma finde nye venner i den nye børnehave, selvom hun er genert?

Alma og hendes familie flytter fra deres lejlighed i byen og ud i et hus på landet. Alma synes, det er svært at sige farvel 
til alt det kendte og goddag til alt det ukendte: Ny seng, ny børnehave og nye venner. Men heldigvis bliver alt ikke ved 
med at være nyt.

MIN OLDEFARS HISTORIER - Sæbekassebilen
Theodor bygger en bil i Lego, som minder Oldefar om en bil, som hans barndomsven, Tykke, engang byggede. Oldefar 
fortæller om, hvordan han og Tykke blev venner, dengang da Tykke kom kørende i en flot, hjemmebygget sæbekassebil, 
som Oldefar gerne ville være medejer af. Theodor får en idé, og han bygger sin helt egen sæbekassebil – inspireret af 
Oldefar og Tykkes. 

ODD ER ET ÆG
Drengen Odd er ikke ligesom de andre børn. Hans hoved er meget skrøbeligt – ligeså skrøbeligt som et æg. Han føler sig 
trist og tør ikke lege vilde lege med de andre. Men en dag møder han pigen Gunn, der er klædt ud som en bi. Odd bliver 
smittet af hendes gode humør, og nu finder han mod til at gøre ting, han ikke turde før.

LØVE
Gazellen tror ikke, at løven kan fange ham. Men så begynder løven at løbetræne!

FILMPAKKE 1 40 MIN. – FRA 3 ÅR

RITA OG KROKODILLE: I biografen
Rita og Krokodille skal se ’De 5 feer’ i biografen. Krokodille larmer med slikpapiret, slubrer og gaber. Men så bliver det 
spændende, for feerne skal bage en kage. Rita er opslugt. Men Krokodille er væk! På lærredet dukker en stor skygge op, 
som vil æde kagen. En drage? Eller bare Krokodille 

ODD ER ET ÆG
Drengen Odd er ikke ligesom de andre børn. Hans hoved er meget skrøbeligt – ligeså skrøbeligt som et æg. Han føler sig 
trist og tør ikke lege vilde lege med de andre. Men en dag møder han pigen Gunn, der er klædt ud som en bi. Odd bliver 
smittet af hendes gode humør, og nu finder han mod til at gøre ting, han ikke turde før.

TAYNIMAK – Legenden om Rax  
Rax tror, at han hører til i den mægtige bjergklan, men klanen beskylder ham for at være tyv og jager ham på porten. 
Hjemløs og på flugt bliver Rax tilbudt at komme med i den lokale tyvebande. Nu må Rax vælge, hvad der er vigtigst: At 
være tro mod sig selv eller være en del af et fællesskab. “Tyv eller gadeunge ... Du vælger selv!”

VUF – En ny ven
En aften sidder en tegner bøjet over sin tegneblok ved sit skrivebord. Han er træt og frustreret, men han får tegnet en 
skitse af hunden Vuf. Vuf når dog ikke at få tegnet sin sidste pote, inden papiret bliver krøllet sammen og kasseret. 
Hvordan skal Vuf nu komme op til blyanten på bordet, når han er fanget på papirkuglen? Vuf finder en kreativ løsning, 
der beviser, at en god fantasi baner vejen for mange udfordringer – og så får han oven i købet en ny ven med på vejen.

FILMPAKKE 2  48 MIN. – FRA 5 ÅR


