
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. 8. november – torsdag d. 10. november 2022

Tirsdag d. 15. november – torsdag d. 17. november 2022

Tirsdag d. 22. november – torsdag d. 24. november 2022

 

Kl.  10.00 (Filmpakke 1 for 3-4 år)

Kl.  10.15 (Filmpakke 2 for 5-6 år) 

Billetter er gratis for både private og daginstitutioner.

Billetbestilling starter onsdag den 25. oktober 2022 kl. 10.00

Bestil billetter til både voksne og børn her:

https://pretix.eu/bornekulturhuset/7098/

Sådan får du dine billetter:

Vi har tilpasset forårets MiniBio, så vi er sikre på, at vi kan give jer 
nogle gode kulturoplevelser i biografen. Derfor får I først jeres ende-
lige placering ved ankomst i biografen, når vi har et overblik over de 
enkelte gruppers størrelse.

Husk at bestille billetter til både børn og voksne.

Kom i god tid!

MINIBIO



Den lille fugl og larven
I et træ bor en lille fugl. Den opdager en larve, som æder bladene. Da fuglen hiver larven væk, falder de begge ned. En 
ræv dukker op, og fuglen og larven må flygte sammen. 

Forårsfest
Det er forår i skoven. Hjortene har hver deres fugleflok siddende på geviret, og fuglene fløjter smukt i kor. Men den lille 
hjort er uheldig: den har kun én fugl på sit gevir, og fuglen er hæs. Heldigvis sker der en hel masse ting, som sætter 
gang i hjortenes musik!

Mægtige maskiner – Kædegraver
Kædegraveren er som en stor motorsav, der kan grave render i jorden. Manden kan styre kædegraveren, så renderne 
bliver lige dybe hele vejen. Så kan kædegraveren bagefter lægge en tyk ledning i jorden. Til sidst kommer bulldozeren 
og dækker renderne til igen.

Cirkeline: Højt fra træets grønne top
Det er jul, og musene og Cirkeline laver gaver, bager kager og drager til sidst ud efter et juletræ. På vejen hjem er de ved 
at fare vild i snevejret, men den lille nissealf hjælper dem, og alle samles til den helt store julefest.

Huset ved verdens ende 
Huset i ‘Huset ved verdens ende’ ligger på toppen af et bjerg og er befolket af en ko, en kat, en kælling og adskillige 
andre underholdende væsener. Det eneste problem er, at huset med sin placering vipper dramatisk, hver gang nogen 
går ud eller ind. Og det gør der tit.

FILMPAKKE 1 3-4 ÅR - 37 MIN. – KL. 10.00

Hr. Hublot
Hr. Hublot er en meget ordentlig mand, der ikke kan lide rod. Han bor i en fremtidsby, hvor alt er mekanisk. En dag finder 
han en lille hund, som han tager til sig. Men hunden bliver større og større, indtil den næsten ikke kan være i lejligheden 
mere, så Hr. Hublot må finde en løsning.

Ørnen der havde højdeskræk 
Kongeørnen Orla kan ikke lide at flyve, for han bliver så ør og svimmel af højder, men en fuglekonge lokker ham højere 
og højere op i luften, og til sidst opdager Orla, at han sagtens kan svæve sammen med de andre ørne. 

Alma flytter på landet: Hesten Tarzan
Alma og hendes familie er flyttet fra deres dejlige 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. Men heldigvis bliver alt ikke ved med at være nyt. Alma 
synes, at naboens hest Tarzan er vildt sød, men også lidt farlig. Kan hun lære at ride på den?

Ulv
En ulv går rundt i skoven og prøver at se farlig ud. Men da den bliver alene, opfører den sig pludselig anderledes. Den 
tager nemlig ballettøj på og begynder at danse.

FILMPAKKE 2 5-6 ÅR - 45 MIN. - KL. 10.15


