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Den lille fugl og bladet

VELKOMMEN I BØRNEBIFFEN 
EFTERÅR 2020
Vi er ekstra glade for at kunne byde velkom-
men til Børnebiffen her i efterårssæsonen. 
Det er vi, fordi mange børn måtte gå glip af 
de sjove og tankevækkende biografoplevel-
ser i foråret p.g.a. corona. Og vi er det, fordi 
vi med dette program også kan tilbyde et 
særligt juleprogram med et mix af nye jule-
film og ældre julehits. 

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 en ny filmpakke  
(pakke 27), og en julepakke (pakke 18).  
Hver pakke er opdelt i to sektioner:

•  Et kortfilmprogram på 30-35 min. fra 3 år.

•  Et kortfilmprogram på 40-45 min. fra 5 år.

Film skal ses i fællesskab.
Vi ses i Børnebiffen!



Børn i Børnebiffen (Foto: Jørgen True)

PRAKTISK INFO
TILMELDING TIL BØRNEBIFFEN
•  Følg anvisningerne for tilmelding i invitationen til 

Børnebiffen – fra din kommune eller din biograf.

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  
ALDERSVURDERINGER
Alle filmene i dette program er  
Tilladt for alle.  



Pipungerne – Mus på stribe

Storvask – Larm

FILMPROGRAM – efterår 2020 / PAKKE 27 / fra 3 år – 31 min. 

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

Pingvintjeneren vil have, at pingvinfesten skal være perfekt. Men alt, hvad 
han gør, ender galt. 

Rita og Krokodille – I biografen
Siri Melchior. 5 min. Danmark 2018. (12 film i serien)

Rita og Krokodille skal se “De 5 feer” i biografen. Krokodille larmer med 
slikpapiret, slubrer og gaber. Nu bliver det spændende! Feerne skal bage 
en kage. Rita er opslugt. Hun vender sig om. Krokodille er væk! På lærre-
det dukker en stor skygge op, som vil æde kagen. En drage? Eller måske 
bare Krokodille? 

Pipungerne – Mus på stribe
Tone Tarding. 5 min. Danmark 2009. (4 film i serien)

Saxe kan lide at tælle. Så da Sille og Saxe skal kigge efter Viggamusens 
unger, mener Saxe, at det er let. De tæller dem da bare. Desværre er der 
ingen mus, som vil stå stille, og pludselig er de væk alle sammen. 

Edderskønne edderkopper – Springedderkoppen
Adam Schmedes. 7 min. Danmark 2018. (5 afsnit i serien)

Springedderkoppen er den klogeste blandt edderkopperne. Han ser rigtig 
godt og kan genkende billedet af andre springedderkopper. Hver morgen 
solbader han og fanger insekter på sin sten. En dag dukker der en anden 
han op på stenen, som han må jage væk. 

Storvask – Larm
Kassandra Wellendorf. 4 min. Danmark 2010. (22 film i serien) 

Pyjamasbukserne og -skjorten svømmer ind i en trøje for at sove, men de 
bliver forstyrret af to sokker, der larmer. Heldigvis finder de en fiks måde at 
lukke larmen ude på, så de kan få lov til at sove.

Den lille fugl og bladet
Lena Von Dohren. 4 min. Schweiz 2012. Uden dialog. (3 film i serien) 

Et gult blad hænger på den nøgne gren. Et vindpust løsner bladet, og det 
svæver langsomt gennem den frostklare, hvide vinterskov. Den lille fugl le-
ger glad fangeleg med bladet, men ræven har fået øje på fuglen og slikker 
sig om munden... 

Peter Pix – Violinen
Trine Heller Jensen. 1 min. Danmark 2013. Uden dialog. (12 film i serien)

Peter Pix tager sin violin ned fra væggen og begynder at spille en melan-
kolsk melodi, der er så smuk, at han får tårer i øjnene. Billedet på væggen 
begynder at stortude. Stearinlyset græder, blomsterne græder og vand-
glasset løber over. Peter Pix stopper med at spille, kigger ned og opdager, 
at han står i vand til anklerne. 

Rita og Krokodille – I biografen

Den lille fugl og bladet

Edderskønne edderkopper – SpringedderkoppenPingvin



FILMPROGRAM – efteRÅR 2020 / PAKKE 27 / fra 5 år – 40 min.

Vitello ønsker sig en hund
Dorte Bengtson. 7 min. Danmark 2018. (13 film i serien)

Vitello får mange ideer, nogle af dem er gode, nogle er ikke så gode. Den 
idé med at han skal have en hund, er nok en af hans allerbedste ideer. 
Men det synes mor desværre ikke. Hun vil overhovedet ikke høre tale om 
en hund. Men hvis man ikke kan få en hund, så kan man vel være en.

Den lille hjælper
Maïté Schmitt. 6 min. Tyskland 2017. Uden dialog.

En antikvar opdager, at bøgerne i butikken bliver spist af møl. En lille sul-
ten flagermus viser sig at kunne være alletiders hjælper. 

Orla Frøsnapper
Erling Budde. 12 min. Danmark 2006. 

Bertram er ved slagteren. Her stjæler en lille hund en pølse. Slagterkonen 
udlover en dusør på 500 kr. til den, der fanger hunden. Bertram og hun-
den bliver venner. Men byens værste bølle, Orla, går på jagt efter hunden 
og Bertram for at få den store dusør. 

Vuf – en ny ven
Benjamin Brand m.fl. 6 min. Danmark 2017. 

En aften sidder en tegner bøjet over sin tegneblok ved sit skrivebord. Han 
er træt og frustreret, men han får tegnet en skitse af hunden Vuf. Men Vuf 
når ikke at få tegnet sit sidste ben, inden papiret bliver krøllet sammen og 
kasseret. Hvordan skal Vuf nu komme op til blyanten på bordet, når han er 
fanget på papirkuglen? Vuf finder en kreativ løsning, der beviser, at en god 
fantasi baner vejen for mange udfordringer – og så får han oven i købet en 
ny ven med på vejen.

1 minut natur – Egernet
Stefanie Visjager, Katinka Baehr. 1 min. Holland 2016. (9 film i serien)

En dreng fortæller om et egern, der ofte kommer på besøg i deres have. 
Han beslutter at kalde egernet Plet, fordi den har sorte pletter. 

Vitello gør en god gerning
Dorte Bengtson. 7 min. Danmark 2018. (13 film i serien) 

Møgungen William er blevet spejder og måske får han engang en kniv. 
Vitello synes det med kniven lyder sejt, så han vil hjælpe med at gøre de 
gode gerninger. Nu skal de bare finde nogen at gøre gode gerninger på. 

Vitello ønsker sig en hund Vuf – en ny ven

1 minut natur – EgernetDen lille hjælper

Vitello gør en god gerningOrla Frøsnapper



FILMPROGRAM – efteRÅR 2020 / PAKKE 18 / fra 3 år – 29 min.

Rita og Krokodille – Jul
Siri Melchior. 6 min. Danmark 2018. (12 film i serien)

Rita og Boris bager brunkager. De fortæller Krokodille alt om julemanden. 
Han kommer med gaver til alle børn, rige og fattige, store og små. Man 
skal bare tro på ham og så være artig, selvfølgelig. Boris siger, at juleman-
den ikke giver gaver til krokodiller. Men man skal ikke lytte til alt, hvad folk 
siger. Specielt ikke Boris. Kun hvis du tror, kan der ske mirakler. 

Cirkeline: Højt fra træets grønne top
Jannik Hastrup. 14 min. Danmark 1970. (12 film i serien)

Det er jul, og musene og Cirkeline laver gaver, bager kager og drager til 
sidst ud efter et juletræ. På vejen hjem er de ved at fare vild i snevejret. 
Men den lille nissealf hjælper dem heldigvis, og de holder alle sammen 
den helt store julefest. 

Peter Pix – Gaven
Trine Heller Jensen. 1 min. Danmark 2013. (12 film i serien)

Peter Pix sidder ved bordet. Han keder sig og roder med et stykke papir, 
som han pludselig kan forme i luften til en æske. Han tager en tusch og 
tegner en rød streg, som pludselig bliver til gavebånd, der binder sig selv 
rundt om kassen. Nej, det er jo en gave, og den er til mig! Peter Pix bliver 
glad, kysser og krammer gaven. 

Hunden Ib holder lille juleaften
Trine Laier. 4 min. Danmark 2019. (10 film i serien) 

Ib og Mus holder lillejuleaften. De har gaver til hinanden. Små gaver. Så de 
glæder sig til store juleaften. 

Lillefinger – Lillebror
Mette Skov. 5 min. Danmark 2015. (25 film i serien)

Lillefingers ven Myre synes ikke altid, det er nemt at være den lille. Heller 
ikke når der skal pyntes juletræ.

Rita og Krokodille – Jul

Lillefinger – LillebrorPeter Pix – Gaven

Cirkeline: Højt fra træets grønne top Cirkeline: Højt fra træets grønne top

Hunden Ib holder lille juleaften



Hermans hjerte

FILMPROGRAM – efteRÅR 2020  / PAKKE 18 / fra 5 år – 43 min.

Vitello køber en vidunderlig julegave
Dorte Bengtson. 7 min. Danmark 2018. (13 film i serien)

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.

Snowys jul
Gustav Kvaal. 11 min. Danmark 2004. 

Der er to dage til juleaften. Efter at have mistet både sin mor og sit hjem er 
en lille hundehvalp helt alene ude i sneen. Heldigvis finder to børn den for-
frosne hvalp. De forsøger nu ivrigt at finde et trygt og godt hjem til Snowy, 
inden det bliver jul. Det er ikke let – men hvorfor ikke give Snowy i gave til 
julemanden.

Josefines bondegård – Jul på gården
Emil Langballe. 14 min. Danmark 2015. (7 film i serien) 

Det er snart jul, og den frække drillenisse Soffi laver ballade om natten. Jo-
sefine bager julekager og skriver ønskeseddel. Der er også en masse an-
det at gøre på gården. Familien skal udvide bestanden med små tyrekal-
ve, som skal slagtes og blive til bøffer, når de er blevet store nok. Og så er 
der kommet nye, små kyllinger på gården. 

Lillefinger – Min bedste ven
Mette Skov. 5 min. Danmark 2015. (25 film i serien)

Lillefinger har travlt med noget og slet ikke tid til at ses med sin bedste 
ven. Det kan Myre ikke forstå, og bliver både ked af det og sur. Lige indtil 
han finder ud af, hvad det er Lillefinger har så travlt med. 

Peter Pix – Gaven
Trine Heller Jensen. 1 min. Danmark 2013. Uden dialog. (12 film i serien)

Peter Pix sidder ved bordet. Han keder sig og roder med et stykke papir, 
som han pludselig kan forme i luften til en æske. Han tager en tusch og 
tegner en rød streg, som pludselig bliver til gavebånd, der binder sig selv 
rundt om kassen. Nej, det er jo en gave, og den er til mig! Peter Pix bliver 
glad, kysser og krammer gaven. 

Rita og Krokodille: Snevejr
Siri Melchior. 6 min. Danmark 2018. (12 film i serien)

Rita og Krokodille skal ud at kælke på den stejle bakke. Her møder de Bo-
ris, som udfordrer dem til kælke-kapløb. Men Rita tør ikke rigtigt. Pludse-
lig suser de begge to ned ad bakken på Krokodilles mave. Rita og hen-
des ven Boris bærer stivfrosne Krokodille hjem for at tø den op i et varmt 
skumbad. 

Lillefinger – Min bedste venVitello køber en vidunderlig julegave

Snowys jul Peter Pix – Gaven

Josefines bondegård – Jul på gården Rita og Krokodille: Snevejr



GRATIS APP 
FRA DET DANSKE FILMINSTITUT
Lad Børnebiffens filmoplevelser leve videre hjemme i daginstitutionen  
og sæt fokus på fællesskab, dialog og kreativ leg med Det Danske  
Filminstituts gratis app: 

’FILMCENTRALEN/FOR DE YNGSTE’ 

•   Målgruppen er børn på 3-6 år i dagtilbud. 

•  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.



REDAKTION
Ditte Mejlhede

GRAFISK DESIGN
Maria Hagerup

FOTO OG ILLUSTRATION
DFIs Billed- & Plakatarkiv

UDGIVER
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber (DaBUF)

Ørnevej 45, stuen
2400 København NV

3321 4176
boernebiffen@dabuf.dk

www.DaBUF.dk/boernebiffen

KONTAKT
Kontakt arrangøren af Børnebiffen 
– i din kommune eller i din biograf 
for yderligere info om tilmelding og 
spilleplan.
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