
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.  3. november – torsdag d. 5. november 2020

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

 

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 tirsdag den 6. november 2020 kl. 9.00

Bestil billetter til både voksne og børn her:

https://pretix.eu/bornekulturhuset/minibio/

COVID-19-restriktioner:

Vi har tilpasset efterårets MiniBio, så vi er sikre på, at vi kan give jer 
nogle gode kulturoplevelser i trygge biograframmer. Derfor får I først 
jeres endelige placering i biografen, når vi har et overblik over de 
enkelte gruppers størrelse. Så husk at bestille billetter til både børn 
og voksne.

MINIBIO

https://pretix.eu/bornekulturhuset/minibio/


Vitello er bagvendt
Vitello vågner og er træt af alt. Træt af at bo i et rækkehus med en mor, der hele tiden laver spaghetti. Træt af sine 
venner og træt af cornflakes med mælk. Men så kan man jo heldigvis gøre alting bagvendt…

Lillefinger - hjælp jeg falder
Lillefingers drage flyver væk og lander allerøverst oppe i klatretræet.

Mægtige maskiner - stribemaler
Stribemaleren maler striber på vejene med hvid maling, så bilerne ved, hvor de skal køre. Nogle striber er meget lange, 
andre er korte og stiplede. 

Min lille hun Mester bliver forelsket
Mester er begyndt at sidde uden for huset og hyle. Han kan nemlig mærke en hunhund, og han længes efter hende. 
Hunhundens ejer er ikke glad for Mesters besøg. Han er jo ikke en racehund!  

Prik og Plet i sneen
Kaninerne Prik og Plet sidder og kigger på det fine snevejr fra deres lille hus og beslutter sig for at gå ud i det. Men 
pludselig er Plet blevet væk, og Prik frygter, at hans ven er forsvundet i sneen.

Rita og krokkodille - nat
Månen, stjernerne og planeterne er en anden verden end vores. Mon der bor nogen derude? Nogen, som er anderledes 
end os? Eller måske er der nogen præcis som os? En rum-Rita og en rum-Krokodille! Det tager Rita og Krokodille på en 
fantasifuld rumrejse for at finde ud af.

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

Hugo og Holger
Drengen Hugo drømmer om at få en hund. En dag møder han elefantungen Holger. Hugo ser ikke særlig godt, så han 
tror, at Holger er en hund og tager ham med hjem!

Alma flytter på landet  - hesten Tarzan
Alma synes, at nabohesten Tarzan er vildt sød, men også lidt farlig. Kan hun lære at ride på den?

Store Ulv og Lille Ulv
Store Ulv er ikke så glad for, at Lille Ulv gerne vil være sammen med ham. Han kan nemlig bedst li’ at være alene, lige-
som han har været siden tidernes morgen…

Naboer
Beboerne i et femetages hus går hinanden på nerverne. Der er larm alle vegne: De spiller musik, banker, hopper, borer 
og skramler. Men så en dag kommer en af beboerne til at kortslutte strømmen

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


