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VELKOMMEN I BØRNEBIFFEN 
FORÅR 2020
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 foråret viser vi to nye filmpakker – pakke 
28 og 29. Hver pakke er opdelt i to sektioner:

•  Et kortfilmprogram på 35-37 min. fra 3 år.

•  Et kortfilmprogram på 44-48 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. 

•   Sid samlet med jeres børnegruppe 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


Alma flytter på landet – Farvel til den gamle børnehave

Rita og Krokodille – Nat

FILMPROGRAM – forår 2020 / PAKKE 28 / fra 3 år – 37 min. 

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

Gazellen tror ikke, at løven kan fange ham. Men så begynder løven at lø-
betræne.

Den lille grå ulv – Vinter
Natalia Malykhina. 6 min. Norge 2016. Dansk tale.

Det er vinter i skoven. Der er sne overalt, og alle dyrene ligger i ly for kul-
den. Bare ikke den lille grå ulv. Han er ensom, sulten og trist. Men hov, 
hvad var det? Midt i sneen finder han en bog. Kan han spise den eller 
søge ly for vinden med den? Bogen viser sig at være fuld af eventyr, og 
den minder den lille grå ulv om sommer og varmere tider.

Alma flytter på landet – Farvel til den gamle børnehave
Christian Sønderby Jepsen. 10 min. Danmark 2018. 

Alma og hendes familie skal flytte fra deres lejlighed i byen og ud i et hus 
på landet. Det er sidste dag i den gamle børnehave. Alma synes det er 
svært at sige farvel til venner og pædagoger, men de har heldigvis lavet en 
overraskelse til hende. 
’Alma flytter på landet’ er en dokumentarserie i 8 afsnit.

Storvask – Gemmeleg
Kassandra Wellendorf. 4 min. Danmark 2010. 

Sokkerne leger gemmeleg, mens de bliver vasket i vaskemaskinen. 
’Storvask’ er en serie på 22 animationsfilm.

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

Månen, stjernerne og planeterne er en anden verden end vores. Mon der 
bor nogen derude, som er anderledes end os? Måske er de grønne som 
Krokodille? Eller måske er der nogen præcis som os? Rita og Krokodille 
tager på en fantasifuld rumrejse for at finde ud af det.
Der er 12 film i serien om Rita og Krokodille.

Lillefinger – Det frosne dyr
Mette Skov. 5 min. Danmark 2015. 

Det er vinter og hård frost. Udenfor finder Myre og Lillefinger et dyr, der 
er frosset inde i en isblok. De finder på at tænde et bål og redder det lille 
egerns liv. Mon der venter en belønning?
Der er 25 film i serien om Lillefinger og Myre.

Godbid
Burcu Sankur, Geoffrey Godet. 1 min. Frankrig 2016. Uden dialog

Skoven er fuld af dyr i forskellige farver og størrelser. Hejren vil have som-
merfuglen som godbid. Slangen snapper ud efter fuglen. Fiskene er sultne 
efter plankton. Men hvem spiser hvem til sidst?
 

Den lille grå ulv – Vinter

Godbid

Lillefinger – Det frosne dyrLøve



FILMPROGRAM – foRÅR 2020 / PAKKE 28 / fra 5 år – 48 min.

Vitello vil have en far
Dorte Bengtson. 7 min. Danmark 2018. 

Hvis Vitello spørger mor, så er Vitellos far en sjuft, og ham ser man derfor 
ikke meget til. Man ser ham faktisk overhovedet ikke, og det er irriterende, 
synes Vitello, især når alle de andre drenge har fædre. Det er så irriteren-
de, at han kommer til at bilde sine venner ind at han skam har en far, som 
de sagtens kan få at se. 
Der er 13 film i Vitello-serien.

Vågn op
Filip Diviak. 9 min. Slovenien 2017. Uden dialog.

Højt oppe på en vindblæst bjergtop bor vækkemanden med sin søn. Hver 
morgen må han ud i regn og slud for at vække nabobjergets borgere for 
småpenge. En dag får han i stedet en lille klokke som betaling for sit arbej-
de. Det bliver begyndelsen på en stor klokkesamling over pejsen hjemme 
i stuen. En dag får vækkemandens søn en idé til, hvordan klokkerne kan 
bruges.

På tur med far – Halvt svensk
Laurits Munch-Petersen. 18 min. Danmark 2018. 

Iris elsker at tage på tur med sin far, for under køreturen har hun ham helt 
for sig selv. Iris og far skal køre både over og under vandet for at besøge 
mormor og morfar i Sverige. Men hvad gør man, hvis man bliver stoppet 
ved grænsen og er bange for politiet? Og er det lovligt at have en mumi-
trold med i bilen? Godt at Iris kan snakke svensk, så hun kan hjælpe far.

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

Hvepseedderkoppen er ikke bare smuk, hun er også en sand kunstner. 
Hun har mange forskellige typer af spind, tilmed i flere farver. Hendes æg-
kokon er et rent mesterværk, bygget til at modstå alle vinterens vejrlig og 
pyntet efter alle kunstens regler. De små hvepseedderkoppeunger kan al-
lerede fra deres første dag bruge spindet til noget helt eventyrligt.
’Edderskønne edderkopper’ er en dokumentarserie på 5 afsnit.

Vitello møder Gud
Dorte Bengtson. 7 min. Danmark 2018. 

Vitello har en af de dage, hvor det ikke er så sjovt at være Vitello og ikke 
have nogen far. Men så møder han en gammel mand med et meget stort 
hvidt skæg. Han sidder med en øl på en bænk ved centret. Vitello kender 
kun to gamle mænd med så store hvide skæg. Gud og julemanden. Og det 
er ikke jul. Og Gud kan som bekendt få alting til at ske, alt i hele verden.
Der er 13 film i Vitello-serien.

Vitello vil have en far

Edderskønne edderkopper – HvepseedderkoppenVågn op

Vitello møder GudPå tur med far – Halvt svensk



FILMPROGRAM – foRÅR 2020 / PAKKE 29 / fra 3 år – 35 min.

Den lille grå ulv – Forår
Natalia Malykhina. 6 min. Norge 2017. Dansk tale.

Det er forår i skoven. Fuglene synger og floden bruser afsted, mens alting 
springer ud. Den lille grå ulv vågner og tager solbad. Hans gamle ven ha-
ren er også lige vågnet. De løber om kap og springer ud på flodens isfla-
ger, der flyder afsted. Men strømmen er stærk, og floden bliver pludselig 
farlig. Så må man bruge sin fantasi. Den lille grå ulv og haren må lege, at 
isflagen er en storslået fregat. Ud på bølgen blå mod ukendte farvande!

Alma flytter på landet– Flyttedagen
Christian Sønderby Jepsen. 11 min. Danmark 2018. 

Alma og hendes familie skal flytte fra deres lejlighed i byen og ud i et hus 
på landet. Alma synes, det er svært at sige farvel til alt det kendte og god-
dag til alt det ukendte. Flyttebilen kommer og henter alle Almas ting. Hun 
er ked af det og bliver også uvenner med Alfred. Men heldigvis når de at 
blive gode venner igen.
’Alma flytter på landet’ er en dokumentarserie i 8 afsnit.

Rita og krokodille – Forår
Siri Melchior. 6 min. Danmark 2018. 

Forår er smukt. Der er fine nye blomster og fugleunger, som skal lære at 
flyve. Rita og Krokodille er nu mere interesserede i mudder. Rita går ud i 
en stor mudderpøl, og så sidder hendes støvle fast. Krokodille er ikke vild 
med mudder, men han får Rita fri. Nu sidder Krokodille fast. Rita er bange 
og løber afsted efter hjælp. Men hun kan også være modig og tager tilba-
ge til Krokodille for at redde ham.
Der er 12 film i serien om Rita og Krokodille.

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

Spytteedderkoppen, der bor nede under gæstehuset, sover om dagen og 
jager om natten. Til det har den udviklet nogle helt særlige egenskaber. En 
hun bliver indfanget og studeret i et syltetøjsglas. Det er en frygtelig op-
levelse, der næsten tager livet af hende. I løbet af natten afslører hun sine 
særlige evner. Men om familien får set hvad hun kan, skal vi ikke afsløre 
her.
’Edderskønne edderkopper’ er en dokumentarserie på 5 afsnit.

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

Lillefinger og Myre keder sig, indtil Myre foreslår, at de skal gå ud til klatre-
træet. De synes, at klatretræet ser trist og træt ud – derfor finder de på at 
fejre træets fødselsdag. Lillefinger og Myre henter en fin lagkage til klatre-
træet, men hvad gør man, når klatretræet ikke kan spise kagen selv?
Der er 25 film i serien om Lillefinger og Myre.

Den lille grå ulv – Forår

Lillefinger – FødselsdagenRita og Krokodille – Forår

Alma flytter på landet– Flyttedagen

Edderskønne edderkopper – Spytteedderkoppen



Hermans hjerte

FILMPROGRAM – foRÅR 2020  / PAKKE 29 / fra 5 år – 44 min.

Vitello skal have en papfar
Dorte Bengtson. 7 min. Danmark 2018.

Mor kysser en skaldet mand, der hedder Gregers, ude ved havelågen. 
Vitello er bekymret for hvad det er for noget. Hans hemmelige kæreste, 
Kamma, tror han skal have en papfar. Vitello bander sine bedste bande-
ord, for han har jo allerede en far, der både er sjuft og superengel.
Der er 13 film i Vitello-serien.

Min mosters historier – Flaskeposten
Tone Mygind Rostbøll. 10 min. Danmark 2017. 

Theodor skal ud at sejle med sin moster Lola, der er matros på et stort 
sejlskib. Theodor fanger en flaskepost i sit fiskenet. Inde i flasken ligger 
der et mystisk kort over en øde ø. Theodor og Lola drager ind mod øen, 
hvor de møder Jeppe. Hans flyvende gummibåd er gået i stykker, men hel-
digvis ved Theodor lige, hvad der skal til.
Der er 8 film i serien om ’Min mosters historier’.

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

En pige ligger i sin seng og sover, da hendes kat pludselig bider hende. 
Pigen hører en sagte piben – og så opdager hun, at katten har fået killin-
ger i hendes seng.
’Et minut natur’ er en serie på 11 fantasifulde animationsfilm.

Antons lille gryde
Eric Montchaud. 6 min. Frankrig 2014. Dansk tale.

Anton er ikke ligesom alle andre. Han har en lille, rød gryde, som han altid 
slæber efter sig. Den er der bare, og den er tit besværlig. Andre menne-
sker synes, det er lidt mærkeligt. De ser kun den lille gryde, selvom Anton 
er god til mange ting. En dag møder Anton en særlig person, der får ham 
til at se tingene i et helt nyt lys. Måske er gryden til at bære alligevel?

Josefines bondegård – Køkkenhaven
Emil Langballe. 13 min. Danmark 2015.

Josefine har fået lov til at få sin helt egen køkkenhave. Hendes far hjælper 
hende med at hente gødning og plante grøntsager i den. Imens har morfar 
slagtet en hane, de skal spise til aftensmad. Han har lovet Josefine, at hun 
må plukke fjerene af den og være med til at rense den.
Der er 7 film i dokumentarserien, ’Josefines bondegård’.

Vitello napper en kat
Dorte Bengtson. 7 min. Danmark 2018.

Vitello, Max, Hasse og William kunne godt tænke sig virkelig mange pen-
ge. Cirka 10 millioner. Så de beslutter sig for at blive kriminelle. Og nappe 
nogens kattekilling. Og gemme den og kræve virkelig mange penge for at 
aflevere den igen.
Der er 13 film i Vitello-serien.

Antons lille grydeVitello skal have en papfar

Min mosters historier – Flaskeposten Josefines bondegård – Køkkenhaven

1 minut natur – Kattekillinger Vitello napper en kat



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 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 i App Store.

•    Appen kræver en iPad, internetforbindelse og et UNI-login.



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

