
TID, STED OG BILLETSALG

MiniBio præsenteres i samarbejde mellem Aarhus Skolebio, Børn og Unge og Børnekulturhuset.

Nordisk Film Biografer – Skt. Knuds Torv, Aarhus C

Tirsdag d.  9. november – torsdag d. 11. november 2021

Tirsdag d.  16. november – torsdag d. 18. november 2021

Tirsdag d.  23. november – torsdag d. 25. november 2021

 

Kl. 10.00 (Filmpakke 1 for 3-4 år)

Kl. 10.15 (Filmpakke 2 for 5-6 år) 

Kom i god tid!

Billetbestilling fra fredag d. 29. oktober 2021

på Nordisk Films Biografer:  www.nfbio.dk

Vær opmærksom på, at der kun kan bestilles ni billetter ad gangen.

Billetter er gratis for både private og daginstitutioner.

Malling Bio er desværre længere ikke med i MiniBio; 
vi takker for mange gode år!

MINIBIO



Hunden Ib er forsvundet væk
Musen vågner forskrækket, da den hører en lyd. Da den vil undersøge, hvor lyden kommer fra, ser den noget hvidt, der 
bevæger sig. Det er heldigvis bare Ib, der har gemt sig under et lagen. 

Kvæk
Realfilm og animation bliver blandet i denne lille, ordløse fortælling om at føle sig anderledes. En haletudse svømmer 
glad rundt i en sø med mange andre haletudser. Men en dag får alle de andre ben og går på land. 

Hvem sover ikke?
Nogle gange kan man blive ramt af hjemve – særligt når det bliver mørkt. Kanin skal sove hjemme hos Bamse. Kanin 
og Bamse har glædet sig. De leger og spiser, ser børne-tv og hygger sig. Så er det tid til at gå i seng, og Kanin savner 
pludselig sin mor. Men heldigvis kan Bamses mor og far hjælpe.

Lili møder en dum unge
Lili hører en dum unge inde på den anden side af hækken. Lili hader dumme unger. Og når Lili smider ting over hækken, 
smider den dumme unge dem tilbage! 

Kakerlakken og havet
På et blad i skoven ligger en lille kakerlak og drømmer sig væk i en fredfyldt søvn. Men en nysgerrig hånd får en finger 
med i spillet, og pludselig ender vores lille ven i vandet, omgivet af farer. Efter en lang rejse hen over havet og gennem 
luften lykkes det ham at komme tilbage på landjorden. Nu kan kakerlakken måske endelig hvile?

Vitello bliver forretningsmand
I fjernsynet hører Vitello om en smart fyr, der har tjent en million kroner. Han har tjent dem ved at være en forretnings- 
mand, der køber billigt og sælger dyrt. Vitello og hans venner vil også gerne tjene en million kroner. De skal bare lige 
finde noget, der er billigt…

FILMPAKKE 1 3-4 ÅR - 36 MIN. – KL. 10.00

Op med humøret
Drengen Emil har en kanin, som han leger med hver dag. Men kaninen er også gammel, og en morgen er den død. Emils 
mor gør alt, hvad hun kan for at trøste Emil og få ham i godt humør. Men det er ikke nemt at være glad, når man er 
rigtig ked af det. En novellefilm om sorg og glæde, og om nødvendigheden af at få lov at føle det, man føler.

Vitello møder Gud
Vitello har en af de dage, hvor det ikke er så sjovt at være Vitello og ikke at have nogen far. Men så møder han en gam-
mel mand med et meget stort hvidt skæg. Han sidder med en øl på en bænk. Vitello kender kun to gamle mænd med 
så store hvide skæg; Gud og Julemanden, og det er ikke jul … 

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, 
en krage, et lam og en kalv, som ingen vil lege med, fordi de ser anderledes ud end deres artsfæller. Men ved søen møder 
de en frø, som de hjælper, og så får de hver især et ønske.

Mit skjulte talent
I Kattebyen bor en lille kat, der elsker musik. Desværre synger han så falsk, at alle holder sig for ørerne og flygter fra 
ham. Og i skolen bliver han drillet. Hans bedste veninde foreslår ham derfor at gå på musikskole. Men da han kommer 
tilbage, synger han stadigt falsk. Hvad byen dog ikke ved er, at den lille kat har skjulte talenter!

FILMPAKKE 2 5-6 ÅR - 46 MIN. - KL. 10.15


