Vil I en tur i Børnebiffen?
Gratis filmtilbud for 3 -7-årige til daginstitutioner og 0.klasser i Halsnæs
Kommune - 27.februar og 1. marts 2019 i Kosmorama.
Som et nyt tilbud har alle kommunens 3-7-årige mulighed for
at komme en tur i Kosmorama til et kortfilmsprogram
tilrettelagt specielt til målgruppen. Tilbuddet er gratis, men det
er nødvendigt at bestille billet – og det foregår efter først-tilmølle-princippet.
Børnebiffen har to programmer – ét, der egner sig fra 3 år og
opefter og ét, der er målrettet 5-7-årige. Vær opmærksom på
dette, når I bestiller billetter.

BILLETBESTILLING
Billetterne bestilles via linkene herunder – vær opmærksom på, at det kun er muligt at bestille 10
billetter af gangen, så hvis I skal bruge flere, skal I oprette endnu en bestilling. (Det skyldes en
mekanisme i billetsystemet).
Visningerne af filmprogrammet for 3 år og opefter foregår:



27. februar 2019 kl. 10 [http://www.kosmorama.dk/OrderMovieTicket.aspx?showId=14146]
6. marts 2019 kl. 10: [http://www.kosmorama.dk/OrderMovieTicket.aspx?showId=14148]

Visningerne af filmprogrammet for 5-7 årige foregår:



27. februar 2019 kl. 11 [http://www.kosmorama.dk/OrderMovieTicket.aspx?showId=14147]
6. marts 2019 kl. 11 [http://www.kosmorama.dk/OrderMovieTicket.aspx?showId=14149]

NB: Billetterne skal bestilles senest den 22. februar 2019.
Hvis I alligevel ikke skal bruge jeres billetter, så vær venlig at afbestil hurtigst muligt, så andre kan
få glæde af dem.

APP: FILMCENTRALEN/FOR DE YNGSTE
Det Danske Filminstitut har netop udgivet en app med sjove og lærerige aktiviteter, der tager
udgangspunkt i film. App’en er gratis. Streaming af film i app’en kræver UNI-login, men alle øvrige
aktiviteter kan tilgås uden.
’Filmcentralen/For de yngste’ er bl.a. udviklet i tæt
samarbejde med pædagoger i en række dagtilbud landet over
– og tager afsæt i de pædagogiske læreplaner. Undervejs er
der udført følgeforskning, som viser, at app’en bl.a. er god til
at træne samarbejde og sprog, styrker fællesskabet og har
inkluderende potentiale, og at appen flytter film- og
mediebrugen i børnehaverne fra passiv betragterrolle til aktiv
film- og medieforståelse.
Læs mere om app’en her: https://www.dfi.dk/presserum/filmcentralenfor-de-yngste

