
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. 14. - torsdag d. 16.  marts 2017 

Tirsdag d. 21. - torsdag d. 23.  marts 2017

Tirsdag d. 28. - torsdag d. 30.  marts 2017

Kl. 10.00 (Filmpakke 1 for 3-4 år) og kl. 10.15 (Filmpakke 2 for 5-6 år)

Billetbestilling til BioCity
Fra 20. februar:

www.kino.dk eller tlf. 70 13 12 11

Malling Bio
Tirsdag d. 7. marts 2017

Onsdag d. 8. marts 2017

Kl. 9.30 (Filmpakke 1 - fra 3 år)

Kl. 11.00 (Filmpakke 2 - fra 5 år)

Billetbestilling til Malling Bio
Fra 20. februar:

minibio@mallingbio.com eller tlf. 86 93 11 11

MINIBIO BILLETBESTILLING
FRA D. 20. FEBRUAR 



PETER PIX: DUGEN
Peter Pix læser avis og spiser en syltetøjsmad. Helt optaget af avisen 
kommer han til at spilde på dugen. Dugen pakker sig sammen om 
Peter Pix og triller selv ind i vaskemaskinen!

MÆGTIGE MASKINER: FRÆSER
Fræseren har en tromle fuld af pigge, som den bruger til at skrælle 
gammel asfalt af vejene. Bagefter kommer feje-sugemaskinen og 
fejer al den løse asfalt væk.

TÆNK HVIS …
En lille animationsfilm, der bygger på den prisbelønnede svenske 
børnebog af samme navn. Den handler om dyrenes liv og de spilop-
per, de finder på.

MIS MED DE BLÅ ØJNE
”En lille mis med blå øjne og godt humør gik engang ud i verden for at 
finde landet med de mange mus.” Sådan starter den dejlige historie, 
hvor lille mis på sin færd møder mange små forhindringer, hjælper 
kattene med de gule øjne, selv om de først ikke vil vide af en blåøjet 
kat. Baseret på Egon Mathiesens bog fra 1949.

PIPUNGERNE: HITTEBARNET
Sille og Saxe finder en lille unge, som er blevet væk fra sine forældre. 
Sammen går de ud for at finde dens mor, men fugleungen er så fræk, 
at ingen vil kendes ved den!

LILI HOLDER FEST
Det er højst uretfærdigt, at mor og far skal til fest uden Lili. Men det 
er heldigt, at Mormor babysitter og er så sød og træt, at hun falder i 
søvn på sofaen. For så er der frit slag til at feste igennem til den lyse 
morgen.

FILMPAKKE 1 - DE MINDSTE 40 MIN. – FRA 3-4 ÅR

RØDE ØRER
Otteårige Herman er en helt almindelig dreng, der fantaserer om superhelte. Han er forelsket i Britta, men han tør ikke 
sige noget til hende. ’Røde ører’ handler også om superhelten Overman, som prøver at hjælpe, men som mest er til 
besvær.

HUND OG FISK
En historie om den umulige kærlighed mellem en fisk og en hund. Og om hvordan skuffelse kan afløses af ny, livs-
bekræftende kærlighed.

DE SMÅ VILDE: FORÅR
Tobias, Rögva og Alexander går på jagt efter haletudser nede ved vandhullet, for drengene er spændte på at se dem 
udvikle sig til frøer.

PETER PIX: PAPKASSEN
Peter Pix skal rydde bøger op og kommer ind med en stak flyttekasser, som han bakser med at samle. Pludselig har han 
foldet en flyvemaskine, Eiffeltårnet og til sidst en Krokodille!

DRENGEN I KUFFERTEN
Pindsvinet Morten får en lillebror og har pludselig svært ved at få mor og fars opmærksomhed. Derfor beslutter Morten 
sig simpelthen for at skaffe sig af med sin lillebror, så alt kan blive ligesom før.

FILMPAKKE 2 - DE LIDT STØRRE 
49 MIN. – FRA 5 ÅR


