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1 minut natur – nattens dronning

VELKOMMEN I BØRNEBIFFEN 
                                 FORÅR 2021

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

Børnebiffen er et filmtilbud til daginstitu- 
tioner 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 31 
og 32. Hver pakke er opdelt i to sektioner:

•  Et kortfilmprogram på ca. 30 min. fra 3 år.

•  Et kortfilmprogram på ca. 40 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
•  Følg biografens anvisninger for ankomst –  

ellers ankom til biografen senest 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.  



Hvem? II 1:8 – Hvem sover ikke?

Kakerlakken og havet

FILMPROGRAM – forår 2021 / PAKKE 31 / fra 3 år – 29 min. 

Hunden Ib 1:10 – Hunden Ib er forsvundet væk
Trine Laier. 3 min. Danmark 2019. 

Musen vågner forskrækket, da den hører en lyd. Da den vil undersøge, 
hvor lyden kommer fra, ser den noget hvidt, der bevæger sig. Det er  
heldigvis bare Ib, der har gemt sig under et lagen. 

Kvæk
Nils Hedinger. 7 min. Schweiz 2018. Uden dialog

En haletudse svømmer glad rundt i en sø sammen med mange andre  
haletudser. Men en dag får alle de andre ben og går på land. Nu er den  
lille haletudse alene i søen – for den har ikke fået ben. Den møder skræm-
mende krebsdyr på bunden, men bliver gode venner med en snegl. Tiden 
går, og pludselig sker der overraskende forandringer med haletudsen.

Hvem? II 1:8 – Hvem sover ikke?
Jessica Laurén. 5 min. Sverige 2019. Dansk tale.

Nogle gange kan man blive ramt af hjemve – særligt når det bliver mørkt. 
Kanin skal sove hjemme hos Bamse. De leger og spiser og hygger sig.  
Så er det sengetid. Bamses mor siger godnat og slukker lyset. Bamse er 
ved at falde i søvn, men det er Kanin ikke. Kanin savner sin mor.  
Heldigvis kan Bamses mor og far hjælpe.

Lili møder en dum unge
Siri Melchior. 3 min. Danmark 2015.

Lili hører en dum unge inde på den anden side af hækken. Lili hader  
dumme unger. Og når Lili smider ting over hækken, smider den dumme 
unge dem tilbage! Lili må hævne sig og finder et hul i hækken. Men tænk, 
den dumme unge ligner hende på en prik! Og så hedder hun Lola. 

Kakerlakken og havet
Anton Setola. 6 min. Belgien 2015. Uden dialog

På et blad i skoven ligger en lille kakerlak og drømmer. Men pludselig  
ender vores lille ven i vandet, hvor den er omringet af farer. Den må ofre 
sine følehorn og sine ben ét efter ét. Efter en lang rejse henover havet og 
gennem luften lykkes det den at komme tilbage på landjorden. På  
mirakuløs vis er dens ben og følehorn også skyllet i land. Nu kan kakerlak-
ken måske endelig hvile?

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

Myren har ikke tid til at lege med Lillefinger, da han leger med flueungerne 
inde i sit hus.

Kvæk

Lillefinger – Marmeladetyven

Lili møder en dum ungeHunden Ib 1:10 – Hunden Ib er forsvundet væk



FILMPROGRAM – forår 2021 / PAKKE 31 / fra 5 år – 41 min. 

Vitello bliver forretningsmand
Dorte Bengtson.7 min. Danmark 2018. 

I fjernsynet hører Vitello om en smart fyr, der har tjent en million kroner. 
Han har tjent dem ved at være en forretningsmand, der køber billigt og 
sælger dyrt. Vitello og hans venner vil også gerne tjene en million kroner. 
De skal bare lige finde noget, der er billigt…

Store ulv og lille ulv
Rémi Durin. 14 min. Frankrig 2018. Uden dialog.

Store Ulv lever glad og tilfreds under sit træ. En dag kommer Lille Ulv. Det 
er Store Ulv ikke meget for. Han kan nemlig bedst lide at være alene. 

1 minut natur – Hamsteren
Stefanie Visjager & Katinka Baehr. 1 min. Holland 2016. Uden dialog.

To søstre har hver deres hamster - Wilhelm og Guldlok. Wilhelm minder 
om den ene søster: den kan godt lide at spise slik og søde sager. Og den 
kan være meget nervøs – ligesom pigen. Men så hjælper det heldigvis at 
kæle med sin hamster.

Alma flytter på landet: Springgymnastik
Christian Sønderby Jepsen. 10 min. Danmark 2018.

Alma og hendes familie er flyttet fra deres lejlighed i byen og ud i et hus 
på landet. Alma skal til springgymnastik for første gang. Det er sjovt, men 
træneren er ret skrap, og Alma bliver nervøs. Hun øver og øver sig, og lige 
pludselig lykkes det at springe.

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

En lille lygtefisk går i seng og slukker for sin lygte. Men da mørket sænker 
sig, ligner vandplanter og småfisk pludselig uhyrer og drager. Det viser sig 
dog, at et af ’monstrene’ kan hjælpe lygtefisken, så den ikke længere er 
bange. 

Min lille hund Mester 1:10 – Mester flytter ind
Maria Mac Dalland. 6 min. Danmark 2019.

Thomas holder af sit stille og rolige liv på landet. Men en dag banker den 
lille hund Mester på døren. Han vil gerne bo hos Thomas. Det mener  
Thomas nu ikke er så god en idé. Han har slet ikke tid til at passe en hund. 
Men Mester har til gengæld masser af tid – og så kan han jo passe på 
Thomas. Snart har den lille hund vendt op og ned på alting.

Vitello bliver forretningsmand Alma flytter på landet: Springgymnastik

LygtefiskStore ulv og lille ulv

Min lille hund Mester 1:10 – Mester flytter ind1 minut natur – Hamsteren



FILMPROGRAM – foRÅR 2021 / PAKKE 32 / fra 3 år – 28 min.

Hunden Ib 2:10 – Hunden Ib er ret sur
Trine Laier. 4 min. Danmark 2019.

Ib er ret sur. Og når det er svært at blive i godt humør helt af sig selv,  
er det godt, at musen er irriterende.

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

Et dovendyr hænger på sin gren, da en papegøje kommer forbi med en 
isvogn. Dovendyret vil gerne købe en isvaffel af papegøjen, men inden 
dovendyret når at få isen op til munden, er isen smeltet. Den prøver flere 
gange forgæves, og det er ved at gå helt skævt, da den kvikke, lille  
papegøje får en ide til en løsning.

Safari Europa – Netedderkop
Adam Schmedes. 6 min. Danmark 2010.

Netedderkopper trækker en tynd, stærk silketråd ud af deres bagkrop og 
spinder den til et stort spindelvæv. Nettet bruges til at indfange insekter, 
som de lever af. Netedderkopperne spinder en rede, som de lægger deres 
æg i. Små edderkopper kan bruge deres tråd til at ’flyve’ med.

Lillefinger – Huske-glemmeleg
Mette Skov. 5 min. Danmark 2015.

Lillefinger og Myren hjælper Lillefingers bedstefar med at huske.

Pipungerne – Prinsessen og vagten
Tone Tarding. 5 min. Danmark 2009.

Sille leger prinsesse og vil ikke forstyrres. Saxe holder vagt ved slottet, 
men en flok myrer er ikke til at styre, de kilder Saxe og stikker af med  
prinsessekronen.

Hvem? II 2:8 – Hvem er alene?
Jessica Laurén. 5 min. Sverige 2019. Dansk tale.

Bamse er ked af det. Hun er alene, selvom hun ikke vil være det. Bamse 
ringer til vennerne, men ingen af dem kan lege. Bamse er sur og trist –  
og lidt jaloux over, at Kanin leger med en anden. Men så finder Bamse på 
en god leg selv.

Hunden Ib 2:10 – Hunden Ib er ret sur

Hvem? II 2:8 – Hvem er alene?Safari Europa – Netedderkop

Dovendyr Pipungerne – Prinsessen og vagten

Lillefinger – Huske-glemmeleg



Hermans hjerte

FILMPROGRAM – foRÅR 2021 / PAKKE 32 / fra 5 år – 40 min.

Fantasiven
Robin Barrière. 6 min. Frankrig 2018. Dansk tale.

En dreng laver trylleshow for sine bamser. En lille tændstikmand, han har 
tegnet, bliver vakt til live. Sammen laver drengen og tændstikmanden sjov 
og ballade. Ovre i skolen synes de andre børn, at drengen er lidt sær. Han 
vil hellere fantasere med tændstikmanden end lege med de andre. Men så
kommer en bold trillende – måske er det alligevel sjovt at være med i flokken.

Hvem? II 3:8 – Hvis baby?
Jessica Laurén. 5 min. Sverige 2019. Dansk tale.

Kat er adopteret. Da han var nyfødt i et land langt væk, havde han ingen 
mor eller far, der kunne tage sig af ham. Men der var en mor og en far her-
hjemme, som ventede på at adoptere ham. De fløj over til Kat og hentede 
ham. Nu er Kat stor – og en dag kommer mor og far hjem med en ny baby.

Alma flytter på landet: Hesten Tarzan
Christian Sønderby Jepsen. 10 min. Danmark 2018.

Alma og hendes familie er flyttet fra deres lejlighed i byen og ud i et hus 
på landet. Alma synes, at nabohesten Tarzan er rigtig sød, men også lidt 
farlig. Mathilde er vildt sej til at ride, og hun lærer også Alma at ride.

1 minut natur – nattens dronning
Stefanie Visjager & Katinka Baehr. 1 min. Holland 2016. Uden dialog.

Nattens Dronning er navnet på en flot kaktus. Den blomstrer kun én gang 
om året ved midnatstid. Den er anderledes end de andre kaktusblomster. 

Min lille hund Mester 2:10 – Et hundeliv
Maria Mac Dalland. 6 min. Danmark 2019.

Thomas er ikke tilfreds med, at Mester altid ligger i sofaen, i hans seng og 
læser i hans avis. Thomas prøver ihærdigt at opdrage Mester til at være en 
rigtig hund, men må ret hurtigt sande, at Mester ikke er en hund, man så 
let kommer til at lave om på. Måske er det ligefrem Thomas selv, som skal 
forandre sig.

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

Nogle gange er det godt at have en hule sammen med sin bedste ven, 
hvor man kan bo, helt uden nogen voksne.

Vitello graver et hul
Dorte Bengtson. 7 min. Danmark 2018.

Vitello keder sig. Hans mor sender ham ud for at lege og finde en ny ven. 
Vitello leder efter en mønt, han kan købe slik for, så han kan få nye venner. 
Han møder en dreng, Møgungen, der foreslår, at de graver et hul, som  
Vitello kan fange en ny ven i. Men det viser sig at være ret svært. I stedet 
bliver Møgungen og Vitello venner. 

Min lille hund Mester 2:10 – Et hundelivFantasiven

Hvem? II 3:8 – Hvis baby? Lillefinger – Hulen

Alma flytter på landet: Hesten Tarzan Vitello graver et hul



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
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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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