
TID, STED OG BILLETSALG

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.  7. marts – torsdag d. 9. marts 2023

Tirsdag d.  14. marts – torsdag d. 16. marts 2023

Tirsdag d.  21. marts – torsdag d. 23. marts 2023

 

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 fredag den 24. februar 2023 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



Myre
Alle myrerne arbejder perfekt sammen. Men der er én myre, der gør 
alting anderledes.

Kvæk
Realfilm og animation bliver blandet i den 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. Nu er den lille haletudse, som ikke har fået ben, alene i søen, 
hvor den oplever mange ting på egen hånd.

Den alt for lille prins 
Den lille prins er i gang med forårsrengøringen. Alt skal med, inde 
som ude. Solen skal også have en tur – selv om den er langt væk. Det 
kræver mange forsøg, men lykkes til sidst. En lille filmfortælling for 
de mindste børn; den sætter fokus på universets dimensioner med 
stor sympati for børns fantasi, hvor alt kan lade sig gøre. 

Peter Pix: Vækkeuret
Peter Pix ligger og sover, da vækkeuret ringer. Peter vil ikke vågne, 
så dynen må samarbejde med vækkeuret for at få ham til at stå op! 

Den kæmpestore gulerod
Hunden, katten og musen er hele tiden efter hinanden, men en lille 
pige prøver at få dem til at falde til ro. Ude i haven finder hendes bed-
stefar en kæmpestor gulerod til bedstemors suppe, og alle må hjælpe 
til med at få den op af jorden. Suppen smager skønt, og måske kan de 
også få fat i andre lækkerier, hvis de hjælpes ad.

Ernst på skøjter
Det er vinter. Ernst og mor skal i parken og stå på skøjter på den 
frosne sø. Ernst tager sine første skridt ud på isen, men kan ikke 
bremse og falder pladask på halen, mens en skøjteprinsesse suser 
forbi ham. Kan Ernst mon følge med?

Den lille fugl og egernet
Den lille fugl har travlt med at vande de sidste efterårsblade. Det 
frække egern driller og snupper vandkanden. De jagter hinanden og 
leger i de store bunker af blade, men alt er ikke det rene sjov. Den 
sultne ræv ligger nemlig på lur, og den er ikke så nem at narre.

FILMPAKKE 1 3-4 ÅR - 35 MIN. – KL. 10.00

Hermans hjerte
Drengen Herman og hans bamse hygger sig i deres have. Men udenfor 
havelågen ligger en mystisk, tåget verden. En dag dukker en lille pige 
op. Og da en stærk vind blæser hende ud af haven, så hun forsvinder 
i tågen, følger Herman efter for at redde hende. Det bliver en over-
raskende tur.

Den lille hjælper
En boghandel med gamle, brugte bøger opdager, at bøgerne i butikken 
bliver spist af møl. En lille sulten flagermus viser sig heldigvis at kunne 
være alletiders hjælper.

Bror min bror
Teis på ni år er svimmel og tør i halsen. Han er forelsket i Giinjha, og til 
hans store forundring er det lillebror Nico, der bliver inviteret til hendes 
fødselsdag. Historien om to brødre og én forelskelse.

Vitello napper en kat
Vitello og hans venner kunne godt tænke sig virkelig mange penge. Cir-
ka 10 millioner. Så de beslutter sig for at blive kriminelle. De vil nappe 
nogens kattekilling, gemme den og kræve virkelig mange penge for at 
aflevere den igen.

FILMPAKKE 2 5-6 ÅR - 43 MIN. - KL. 10.15

Alle filmene i Filmpakke 1 er ordløse og kan derfor også ses af børn uden kendskab til det danske sprog.


