BØRNEBIFFEN
Efterår 2018
Børnehaverne i Frederikssund

Efterår 2018
Børnebiffen giver kommuner og biografer i hele landet mulighed for at vise
kvalitetsfilm for børnehavebørn mellem 3 og 6 år – og deres pædagoger.
Efter aftale med foreningen Danske Biografer modtager den enkelte biograf
10 kr. pr. sæde i salleje af kommunen til dækning af biografens omkostninger.
Har du lyst til, at læse mere om Børnebiffen, kan du gå ind på DFI`s
hjemmeside:
https://www.dfi.dk/laering-og-formidling/boernehaver/bornebiffen-i-helelandet . Her kan du også finde inspiration og vejledende materiale om ” små
børn i filmland” samt materiale om, hvordan man kan arbejde med børn og
film i relation til læreplaner.
Lidt praktisk information
Hver biograf har en kontaktperson, som tager sig af tilmeldinger.
Kontaktpersonerne sørger også for, at videresende oplysninger til kommunens
administration, der så igen sørger for, at billetudgifterne trækkes på den
enkelte institutions EAN nr.
Tilmelding foregår efter princippet ”Først til mølle”.
Der er til hver forestilling plads til:
Parkteatret 143 - Slangerup Bio 169 - Skibby Kino 161 personer.
Når I har været i biografen, vil vi meget gerne høre fra jer hvis I har
kommentarer, ris eller ros.
Vi skal sende en samlet evaluering til DFI. På forhånd tak…
Er der problemer med, eller spørgsmål til tilmeldingsproceduren, så ring
venligst til kontaktpersonerne Jette Lissi Larsen 30 69 59 60 eller Jan
Barenholdt 47 35 21 35.
Inden I går biografen
Er det en god ide at forberede børnene - dels ved at tale med børnene om de
film de skal se - dels ved fortælle om, hvordan ”man gør”, når man er i
biografen. For de små, kan det f.eks. være en god ide, at forberede dem på, at
lyset slukkes i salen samt, at der kan være et højt lydniveau.
I biografen
Planlæg at komme til biografen femten minutter før forestillingen starter.
I biografen skal de voksne naturligvis sætte sig sammen med deres medbragte
børn.
Vi skal gøre opmærksom på, at det ikke er tilladt at nyde medbragt
mad, slik, popcorn, chips eller drikkevarer, til forestillingerne i
biograferne.
Biograferne er stillet til rådighed i tillid til, at dette overholdes
Vi glæder os til, at se rigtig mange børn i biograferne, kig i programmet og
meld jer til.
Go´ Fornøjelse
Filmudvalget
Jette Lissi Larsen, Anette Wulff og Jan Barenholdt
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Fra 3 år - 39 min.
Lili kender alle farver
Instruktør: Siri Melchior
Lili kender rød, gul, blå, hvid, faktisk kender hun alle farver. Når mor og far maler væggene, vil
Lili også være med. Hun maler sine dukker, bamser og møbler. Hun kan måske ligefrem male
sin hund? DFI distribution. Danmark 2015. 3 min. Dansk tale. Tilladt for alle.
Vanten
Instruktør: Clementine Robach
Vinterfrosten er bidende kold, da en lille pige tager med sin bedstefar ud for at hænge et
fuglehus op. Så da pigen på vej hjem taber sin strikkede vante, er skovens dyr, store som
små, hurtige til at søge husly for natten i den varme vante.
DFI distribution. Frankrig 2015. 8 min. Dansk tale. Tilladt for alle.
Ernst og blikkenslageren
Instruktør: Alice de Champfleury
Ernst vasker op, og mor synger, mens hun tørrer af. Men pludselig ser de, at røret under
vasken er utæt, og der kommer en sø på gulvet. Mor ringer efter blikkenslageren, som
kommer og undersøger sagen. Ernst hjælper blikkenslageren med stor interesse, alt imens
mor laver kaffe. Mens blikkenslageren tager en kaffepause i mors stue, arbejder Ernst videre
med rørene under køkkenvasken.
DFI distribution. Danmark 2000. 7 min. Dansk tale. Tilladt for alle.
Peter Pix: Dugen
Instruktør: Trine Heller Jensen
Peter Pix læser avis og spiser en syltetøjsmad. Helt optaget af avisen, kommer han til at spilde
på dugen. Dugen trækker sig væk, pakker sig sammen om Peter Pix og triller selv ind i
vaskemaskinen. DFI distribution. Danmark 2013. 2 min. Dansk tale. Tilladt for alle.
Snuttefilm: Hele natten
Instruktør: Gun Jacobson, Anna-Clara Tidholm
De små sjove figurer Snutterne præsenterer en lille film om hvad der sker i haven om natten.
Hvilke dyr er fremme om natten og hvad laver de derude, når man er gået i seng.
DFI distribution. Sverige 2010. 5 min. Dansk tale. Tilladt for alle.
Mægtige maskiner – Fræser
Instruktør: Henrik Selin Lorentzen
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.
DFI distribution. Danmark 2009. 6 min. Dansk tale. Tilladt for alle.
Storvask – Tøjlapper
Instruktør: Kassandra Wellendorf
Animationsfilmene "Storvask" tager udgangspunkt i fantasien om, at vasketøj har sit eget liv
bag vaskemaskinens rude. Vaskemaskinens rum forvandler sig til et ishav, en garnjungle, en
pjaltetøjsverden, en legeplads eller et farligt undervandsunivers.
DFI distribution. Danmark 2010. 4 min. Dansk tale. Tilladt for alle.
Hvem er væk?
Instruktør: Jessica Laurén
Lille bamse bliver væk fra sin mor i et supermarked. Han bliver bange og kan ikke finde hende.
Men alt bliver godt igen. Filmene i "Hvem"-serien er små film om store følelser. Lille Bamse og
hendes venner leger, griner, skændes, græder og hygger i disse varme fortællinger med en
god slutning for de mindste børn. DFI distribution. Sverige 2010. 4 min. Dansk tale. Tilladt for
alle.

Fra 5 år - 48 min.
Snap
Instruktør: Thomas G. Murphy
Livet under vandet er en konstant kamp for det lille havvæsen Snap – særligt når man ikke
kan finde ud af at fange fisk. Men så en dag møder han en frø, og sammen finder de en
usædvanlig løsning på Snaps problemer.
DFI distribution. Belgien 2014. 7 min. Dansk tale. Tilladt for alle.
Mit skjulte talent
Instruktør: Miran Miosic
I Kattebyen bor en lille kat, der elsker musik. Men han synger meget falsk. Alle holder sig for
ørerne, og i skolen bliver han drillet. Hans bedste veninde sender ham derfor på musikskole.
Da han kommer tilbage, synger han stadigt falsk. Men byen ved ikke, at den lille kat har skjulte
talenter!
DFI distribution. Kroatien 2013. 6 min. Dansk tale. Tilladt for alle.
Op med humøret
Instruktør: Michael W. Horsten
Drengen Emil har en kanin, som han leger med hver dag. Kaninen er god til at hoppe, og den
er sød! 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.
DFI distribution. Danmark 2005. 24 min. Dansk tale. Tilladt for alle.
Tre tosser
Instruktør: Snobar Avani
Tre venner toner frem i horisontens brændende dis - de er på vej. En grøn skov og en skøn
strand ligger foran dem. To af gutterne bliver grebet af grådighed og efterlader ingen plads til
den tredje, som må gå sin vej. De to tilbageblevne konkurrerer om, hvem der kan bygge det
højeste hus på stranden. Til sidst er alle ressourcer omkring dem ødelagt og inddraget til
formålet.
DFI distribution. Danmark 2014. 6 min. Dansk tale. Tilladt for alle.
Tankebobler - Drømmeland, et sted hvor alt kan ske
Instruktør: Karsten Kiilerich
En animeret dokumentarfilm om børns fantasifulde tanker om drømmens natur. Filmen er
baseret på interviews med børn mellem 5 og 7 år. Den giver et indblik i deres natlige drømme
og mareridt, fortalt i en streg og stil, der er inspireret af børnenes egne tegninger.
DFI distribution. Danmark 2013. 5 min. Dansk tale. Tilladt for alle.

Tilmelding:
Al tilmelding foregår elektronisk på kontaktpersonernes mail-adresse:
Slangerup Bio:
Jette Lissi Larsen, ”Bakkebo” tlf. 30 69 59 60,
Skibby Kino:
Anette Wulff , ”Skolevejen”, tlf. 51 32 44 45,
Parkteatret Frederikssund:
Jan Barenholdt, ”Ådalen”, tlf. 47 35 21 35,

jelar@frederikssund.dk

awulf@frederikssund.dk

jbare@frederikssund.dk

Kopier spilleplanen i en mail, skriv jeres bestilling og send den til kontaktpersonen for den
biograf, hvor I ønsker at se forestillingen.

