
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.  3. marts – torsdag d. 5. marts 2020

Tirsdag d.  10. marts – torsdag d. 12. marts 2020 

Tirsdag d.  17. marts – torsdag d. 19. marts 2020 

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. 20. februar 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. 17. marts 2020 

Onsdag d. 18. marts 2020

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 20. februar kl. 12.00: 

per@mallingbio.com

MINIBIO

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


Den lille grå ulv - Forår
Det er forår i skoven. Fuglene synger og floden bruser afsted, mens alting springer ud. Den lille grå ulv og hans gamle 
ven haren løber om kap og springer ud på flodens isflager, der flyder afsted. Så de må lege, at isflagen er en storslået 
fregat. Ud på bølgen blå mod ukendte farvande!

 

Alma flytter på landet - Flyttedagen
Alma og hendes familie flytter fra deres dejlige lejlighed i byen og ud i et hus på landet. Flyttebilen kommer og henter 
alle Almas ting, hvilket Alma ikke er glad for. Filmen er del af serien ’Alma Flytter På Landet’, som indfanger frygten 
for det ukendte.

Rita og krokodille - Forår
Forår er smukt. Der er fine ny blomster og fugleunger, som skal lære at flyve. Rita og Krokodille er nu mere interesse-
rede i mudder!

 

Edderskønne edderkopper - Spytteedderkoppen
Spytteedderkoppen, der bor nede under gæstehuset, sover om dagen og jager om natten. Til det har den udviklet nogle 
helt særlige egenskaber. En hun bliver indfanget og studeret i et syltetøjsglas. 

 

Lillefinger - Fødselsdagen
Lillefinger og Myren fejrer fødselsdag for klatretræet. De laver alting sammen, men nogle gange går det ikke helt som 
planlagt. 

Pingvin
Pingvintjeneren vil have, at pingvinfesten skal være perfekt. Men alt, hvad han gør, ender galt.

FILMPAKKE 1 35 MIN. – 3-4 ÅR

Tigre & tatoveringer (42 min.)
Den lille forældreløse pige Maj bor hos sin onkel Sonny, der er tatovør. Selvom de har det utroligt godt sammen, er de 
begge enige om, at Maj hellere bør bo hos en rigtig familie med en sød mor, en klog far og en skæg storebror - ligesom 
de familier, der altid er i fjernsynet. En dag kommer Maj til at tatovere en barsk fyr fra den lokale motorcykelklub med 
alfer, nisser og prinsesser på ryggen. Af frygt for mandens vrede må Maj og Sonny flygte ud af byen. På rejsen møder 
de bl.a. en meget usædvanlig cirkusfamilie, der bor sammen med en stor tiger. Og Maj overvejer, om hun overhovedet 
behøver en rigtig familie, når hun har sin rare onkel Sonny.

Billeder: https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/tigre-og-tatoveringer

Drengen Su (8 min.)
Drengen Su kommer fra Kina og taler kun kinesisk. Det sprog forstår de andre børn ikke. I frikvarteret driller nogle 
drenge ham og tager hans bold. Men Su vil have sin bold tilbage, og han giver ikke op. Det viser sig, at man ikke altid 
behøver sprog for at forstå hinanden.

FILMPAKKE 2  50 MIN. – 5-6 ÅR


