
 
   

EFTERÅR 2019

x



x

VELKOMMEN I BØRNEBIFFEN 
EFTERÅR 2019
Hjertelig velkommen i Børnebiffen – stedet 
hvor de 3-7 årige børn kan få gode, sjove 
og tankevækkende filmoplevelser. 

Børnebiffen er et filmtilbud til daginstitutio-
ner og skolernes 0. klasser. 

Børnebiffens filmpakker består af kortfilm, 
der er særligt udvalgt til målgruppen af Det 
Danske Filminstitut. 

I efteråret viser vi to spritnye filmpakker - 
pakke 26 og 30. Hver pakke er opdelt i to 
sektioner:

•  Et kortfilmprogram på 35-40 min. fra 3 år.

•  Et kortfilmprogram på 45-50 min. fra 5 år.

Film skal ses i fællesskab.
Vi ses i Børnebiffen!



PRAKTISK INFO

Børn i Børnebiffen (Foto: Thomas Jessen)

TILMELDING TIL BØRNEBIFFEN
•  Gå ind på Børnebiffens side på DaBUF.dk: 

Klik her 

•  Vælg din kommune, se spilleplan og følg  
anvisninger for tilmelding. 

I BIOGRAFEN
•  Planlæg ankomst til biografen 15 min. før  

forestillingen starter. 

•   De voksne sidder sammen med deres børne-
gruppe i salen. Vær obs på, at børnene kan 
se for de voksne. 

•  Det er ikke tilladt at nyde medbragt slik, pop-
corn, chips eller sodavand til forestillingerne.

MEDIERÅDETS ALDERS-
VURDERINGER
Alle filmene i dette program er  
Tilladt for alle.  

https://www.dabuf.dk/boernebiffen/find-din-kommune


Storvask – Hemmeligheden

Peter Pix – Kærestebrevet

FILMPROGRAM – efterår 2019 / PAKKE 26 / fra 3 år – 36 min. 

Myre
Julia Ocker. 3 min. Tyskland 2018. Uden dialog.

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

Cirkeline – Kanonfotograf Frederik
Jannik Hastrup. 13 min. Danmark 1970.

Musen Fredrik finder et filmkamera og drager ud for at optage de forskel-
lige dyr. Efter mange farefulde oplevelser kommer han hjem og får at vide, 
at der ikke er film i apparatet. Heldigvis har tegneren filmet Fredrik, så til-
skuerne ikke går glip af noget.

Peter Pix – Kærestebrevet
Trine Heller Jensen. 2 min. Danmark 2013. Uden dialog.

Peter Pix kommer ind med et brev, dufter spændt til det, åbner og trækker 
et rødt papirhjerte ud. Hjertet slår, mens han kigger på et billede af sin ud-
kårne. Han gør sig klar til at møde hende. Prøver skjorter, sætter håret og 
kigger sig i spejlet. Mangler der noget? Skæg! Han afprøver nu forskellige 
modeller, som han ”maler” på med fingrene.
Der er 12 film i pixilation-serien om Peter Pix.

Storvask – Hemmeligheden
Kassandra Wellendorf. 4 min. Danmark 2010. Uden dialog.

Inde i vaskemaskinen leger sokkerne fangeleg med strømpebuskerne, der 
vikler sig ind i en sweater. Efter centrifugeringen havner alt tøjet på en tør-
resnor i haven. Her finder sokkerne ud af, hvad sweaterens hemmelighed er. 
Der er 22 små film i ’Storvask’-serien.

Rita og krokodille – Blåbær
Siri Melchior. 5 min. Danmark 2018.

Rita og Krokodille plukker blåbær. Rita holder godt øje med alt hvad Kroko-
dille gør. Hvis han spiser blåbær, bliver hans tunge blå! Men dér i buskene 
ligger en bamse. Rita elsker den ved første øjekast. Hun elsker den, som var 
den hendes egen. En lille pige leder i blåbærbuskene efter noget hun har 
mistet. Men det var Rita, som fandt bamsen. Hvis bamse er det nu? 
Der er 12 film i serien om Rita og Krokodille.

Lillefinger – Alene i verden
Mette Skov. 5 min. Danmark 2015.

Myre kan ikke finde hverken Lillefinger eller hans familie og føler sig  
forladt og alene. En bi følger Myre ind i skoven, da bien har set dem her. 
Myre kalder på Lillefinger, men hører kun sit ekko. Endelig hører Lillefinger  
Myres råben, og det viser sig, at Lillefinger og hans familie har en  
overraskelse til Myre. 
Der er 25 film i serien om Lillefinger og Myre.  

Cirkeline – Kanonfotograf Frederik

Lillefinger – Alene i verden

Rita og krokodille – Blåbær

Myre



FILMPROGRAM – efteRÅR 2019 / PAKKE 26 / fra 5 år – 48 min.

Vitello får en klam kæreste
Dorte Bengtson. 7 min. Danmark 2018.

Vitello leger ikke med tøser, og hende der er flyttet ind i nummer 27 og 
hedder Kamma, er helt klart en tøs. En tøs, der siger at hun har en skør 
hamster. Og Vitello har aldrig nogensinde set en skør hamster. 
Der er 13 film i Vitello-serien.

Josefines bondegård – Hundehvalpen
Emil Langballe. 14 min. Danmark 2015.

Familiens gamle hund Laika trænger til en ny legekammerat, så familien ta-
ger til Jylland for at hente en lille ny hvalp. Og så har morfar lovet Josefine 
20 kroner, hvis han må hive hendes mælketand ud med en snor. 
Der er 7 film i dokumentarserien ’ Josefines bondegård’.

Odd er et æg
Kristin Ulseth. 12 min. Norge 2016. Dansk tale.

Drengen Odd er ikke ligesom de andre børn. Hans hoved er ligeså skrø-
beligt som et æg. Han føler sig trist og tør ikke lege vilde lege med de an-
dre. Men en dag møder han pigen Gunn, der er klædt ud som en bi. Odd 
bliver smittet af hendes gode humør, og nu finder han mod til at gøre ting, 
han ikke turde før. 

1 minut natur – Goplevejr
Stefanie Visjager, Katinka Baehr. 1 min. Holland 2016. Dansk tale.

Det er sommer og solskin. En dreng og hans søster tager til stranden.  
Havet er fuld af vandmænd og brandmænd: det er goplevejr. De har  
forskellige farver og mønstre – og de kan brænde. 
Der er 11 små film i ’Et minut natur’-serien. 

Edderskønne edderkopper – Vandedderkoppen
Adam Schmedes. 7 min. Danmark 2018.

Vandedderkoppen har fundet en virkelig smart måde at leve under vand 
på. Med en luftklokke hun selv spinder og fylder luft i. Men i dag er også 
en sørgelig dag, for en af vandedderkopperne får sine ben i klemme i en 
muslingeskal. 
Der er 5 film i dokumentarserien ’Edderskønne edderkopper’.

Vitello bygger en monsterfælde
Dorte Bengtson. 7 min. Danmark 2018.

Er der noget Vitello kan lide, så er det monstre. Og zombier. Og dødnin-
gehoveder. Bare ikke når det er mørkt. Når det er mørkt og han skal sove 
og han kommer til at tænke på om der mon ligger noget under sengen.  
Eller om der står noget på lur ude på gangen. Med hugtænder. Vitello  
bliver nødt til at finde på et eller andet. 
Der er 13 film i Vitello-serien.

Vitello får en klam kæreste Edderskønne edderkopper – Vandedderkoppen

Josefines bondegård – Hundehvalpen 1 minut natur – Goplevejr

Vitello bygger en monsterfældeOdd er et æg



Edderskønne edderkopper – Korsedderkoppen

FILMPROGRAM – efteRÅR 2019 / PAKKE 30 / fra 3 år – 36 min.

Lillefinger – Hindbærret
Mette Skov. 5 min. Danmark 2015.

To flueunger kommer op at skændes om et hindbær i skoven. Lillefinger og 
Myre forsøger at få dem til at enes. Men det er slet ikke nemt, og lige plud-
selig kommer de to venner også op at skændes. Men måske er der mange 
flere hindbær i skoven? Der er 25 film i serien om Lillefinger og Myre.

Min oldefars historier – Sæbekassebilen
Tone Mygind Rostbøll. 9 min. Danmark 2016

Theodor er på besøg hos sin oldefar, der bor i et træhus i Norge sammen 
med sin kat Bobbebit. Oldefar fortæller om dengang, da Tykke kom køren-
de i en flot sæbekassebil. Sådan én vil Theodor også bygge! 
Der er 8 film i serien om ’Min oldefars historier’.

Rita og krokodille – Jul
Siri Melchior. 5 min. Danmark 2018.

Rita og Boris bager brunkager. De fortæller Krokodille alt om Julemanden. 
Han kommer med gaver til alle børn. Man skal bare tro på ham og så være 
artig, selvfølgelig. Boris siger at Julemanden ikke giver gaver til Krokodiller. 
Men man skal ikke lytte til alt, hvad folk siger. 
Der er 12 film i serien om Rita og Krokodille.

Edderskønne edderkopper – Korsedderkoppen
Adam Schmedes. 7 min. Danmark 2018.

Det hvide kors på korsedderkoppens ryg er i virkeligheden lort. De smukke 
hjulspind bruges til at fange bytte, men også til at parre sig i. Men roman-
tikken varer ikke længe, og for hannen er det om at komme væk i en fart! 
Der er 5 film i dokumentarserien ’Edderskønne edderkopper’.

1 minut natur – Krebsen
Stefanie Visjager. 1 min. Holland 2016. Dansk tale

En dreng har en krebs og forskellige fisk. Krebsen prøver hver dag at klatre 
ud af akvariet. Der er 11 små film i ’Et minut natur’-serien. 

Lillefinger – Min bedste ven
Mette Skov. 5 min. Danmark 2015.

Lillefinger har travlt med noget og har slet ikke tid til at ses med sin bedste 
ven. Det kan Myre ikke forstå. Han bliver ked af det og sur, indtil han finder 
ud af, hvad Lillefinger har så travlt med. 
Der er 25 film i serien om Lillefinger og Myre.

Storvask – Farveskift
Kassandra Wellendorf. 4 min. Danmark 2010. Uden dialog.

En hvid sok møder 3 røde sokker og leger balloner med dem. Men under 
vasken skifter den hvide sok farve. 
Der er 22 små film i ’Storvask’-serien.

Lillefinger – Hindbærret 

Rita og krokodille – Jul

1 minut natur – Krebsen

Min oldefars historier – Sæbekassebilen

Lillefinger – Min bedste ven



Hermans hjerte

FILMPROGRAM – efteRÅR 2019  / PAKKE 30 / fra 5 år – 45 min.

Vitello er bagvendt
Dorte Bengtson. 7 min. Danmark 2018.

Vitello vågner og er træt af alt. Træt af at bo i et rækkehus med en mor, der 
hele tiden laver spaghetti, og en far, der ikke er der. Træt af sine to irrite-
rende venner, Max og Hasse. Træt af møgungen William og træt af corn-
flakes med mælk. Men så kan man jo heldigvis gøre alting bagvendt. 
Der er 13 film i Vitello-serien.

Josefines bondegård – Grisebasserne
Emil Langballe. 14 min. Danmark 2015.

Josefines mor og far vil udvide bestanden med små grise, og Josefine får 
lov til at få ansvaret for sin egen lille gris, hvis hun vel at mærke passer or-
dentligt på den. 
Der er 7 film i dokumentarserien ’ Josefines bondegård’. 

1 minut natur – På fisketur
Stefanie Visjager. 1 min. Holland 2016. Dansk tale

En dreng forestiller sig en fisketur, hvor han er en karpe i en dam inde i 
byen. Hvis han er heldig, kan han få nogle fiskevenner. Det skal bare ikke 
være rovfisk. 
Der er 11 små film i serien ’Et minut natur’.

Rita og krokodille – Halloween
Siri Melchior. 5 min. Danmark 2018.

Rita og Krokodille forbereder Halloween. Rita klæder sig ud som heks og
Krokodille skal være en kat, men han er en dårlig kat, og så får de ingen 
slik. Men Rita er en rigtig heks, og hun fortryller ham. 
Der er 12 film i serien om Rita og Krokodille.

Prik og Plet danser disco
Uzi Geffenblad. 7 min. Sverige 2013.

Det er nytår. Prik og Plet inviterer deres venner til discofest. De bager kage, 
pynter op klæder sig ud i discotøj. De folder ørerne på en festlig måde. Men 
nu kan de ikke høre, da gæsterne banker på og at musikken er alt for høj. 
Der er 14 film i serien om Prik og Plet.

Vitello køber en vidunderlig julegave
Dorte Bengtson. 7 min. Danmark 2018.

Vitello ved jo godt, at det kun er de artige børn, der får julegaver. Og han 
har ikke været rasende artig i år. Men hvis han nu køber en vidunderlig ju-
legave til Mor og fortæller hende om den, så vil hun sikkert glemme alt det 
uartige og købe en masse vidunderlige julegaver til ham. 
Der er 13 film i Vitello-serien.

Rita og krokodille – HalloweenVitello er bagvendt

Josefines bondegård – Grisebasserne Prik og Plet danser disco

1 minut natur – På fisketur Vitello køber en vidunderlig julegave



GRATIS APP 
FRA DET DANSKE FILMINSTITUT
Lad Børnebiffens filmoplevelser leve videre i daginstitutionen og i 
skolen, og sæt fokus på fællesskab, dialog og kreativ leg med  
Det Danske Filminsituts nye, gratis app. 

’FILMCENTRALEN/FOR DE YNGSTE’ 
•   Målgruppen er børn på 3-6 år. 

•  Appen er udviklet sammen med pædagoger. 

•   Appen rummer guidede forløb med korte film og aktiviteter, der 
tager afsæt i Børnebiffens film og de pædagogiske læreplaner. 

•   ’FILMCENTRALEN/FOR DE YNGSTE’ kan hentes på App Store.

•   Appen kræver en tablet, internetforbindelse og et UNI-login,  
som er gratis for dagtilbud og skoler.



KONTAKT
Gå ind på Børnebiffens side 
på DaBUF.dk: Klik her
Vælg din kommune 
og se kontaktinfo
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https://www.dabuf.dk/boernebiffen/find-din-kommune/

