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Den lille fugl og bladet

Hjertelig velkommen i Børnebiffen – stedet 
hvor de 3-7årige 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 en ny filmpakke  
(pakke 33), 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!

VELKOMMEN I BØRNEBIFFEN 
EFTERÅR 2021



Børn i Børnebiffen (Foto: Jørgen True)

PRAKTISK INFO
TILMELDING TIL BØRNEBIFFEN
•  Se hvordan I tilmelder jer 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 4:8 – Hvis ven?

Lillefinger – Hjælp jeg falder

Lili får besøg

FILMPROGRAM – efterår 2021 / PAKKE 33 / fra 3 år – 34 min. 

Hunden Ib 3:10 – Hunden Ib fodrer myrerne 
Rasmus Andreasen. 3 min. Danmark 2019. 

Man må ikke fodre myreslugeren i Zoologisk Have. Men det gør Ib heller 
ikke, han fodrer myrerne.

Hvem? II 4:8 – Hvis ven?
Jessica Laurén. 5 min. Sverige 2019.

Det er ikke altid lige nemt at finde ud af, hvordan man skal lege sammen. 
Det oplever Bamse, da hun møder Blå Kat, som hun aldrig har set før. 

Lillefinger – Hjælp jeg falder
Mette Skov. 5 min. Danmark 2015.

Lillefingers drage flyver væk og lander aller øverst oppe i klatretræet.

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

Vasketøjet leger sammen inde i vaskemaskinen og forvandles til sjove dyr 
og figurer. Pludselig starter vaskemaskinen med at centrifugere, og al tøjet 
vikles ind i et skørt og får en sjov snurretur.

Min lille hund Mester 6:10 – Mester er forelsket
Maria Mac Dalland. 6 min. Danmark 2019.

Mester er begyndt at sidde uden for huset og hyle. Han kan nemlig mær-
ke en hunhund, og han længes efter hende. Hunhundens ejer er ikke glad 
for Mesters besøg. Han er jo ikke en racehund! Mesters hjerte er knust, og 
Thomas forsøger at muntre ham op ved at fortælle, at mennesker ofte har 
de samme følelser. Mester synes, at mennesker spilder alt for meget tid 
med at tænke så meget over tingene.

Lili får besøg
Siri Melchior. 3 min. Danmark 2015.

Lili får besøg. Og ikke af hvem som helst, af sin allerbedste veninde, Molly. 
At forventningens glæde kan være større end selve samværet er så en an-
den ting, to viljer af jern og et begrænset udvalg af legetøj er bare heftigt 
konfliktstof. Men så er der jo forventningens glæde indtil næste gang.

Prik og Plet i sneen
Lotte & Uzi Geffenblad. 8 min. Sverige 2008.

De to søde kaniner, Prik og Plet, sidder og kigger på det fine snevejr fra 
deres lille hus og beslutter sig for at gå ud i det. Men pludselig er Plet ble-
vet væk og Prik frygter, at hans ven er forsvundet i sneen.

Prik og Plet i sneen

Storvask – Udklædning

Hunden Ib 3:10 – Hunden Ib fodrer myrerne



FILMPROGRAM – efteRÅR 2021 / PAKKE 33 / fra 5 år – 43 min.

Min lille hund Mester 7:10 – Mesters hvalpe
Maria Mac Dalland. 6 min. Danmark 2019.

Mester er blevet far, men han er ikke ret interesseret i sine hvalpe. Hvor-
dan i alverden skulle de være hans, når de ikke ser ud ligesom ham? Tho-
mas bliver nødt til at aflevere hvalpene tilbage til hunhundens ejer, som 
savner de små hvalpe. Først da de bliver hentet, forstår Mester, at han har 
mistet noget. Særligt én af hvalpene, den der er lidt mere egoistisk end de 
andre: “Lige min type. Kommer og går som det passer ham.”

Hugo &  Holger
Teddy Halkier Kristiansen. 11 min. Danmark 2019.

En varm fortælling om to umage venner, der har en ting til fælles: De føler, 
at de ikke rigtigt passer ind. Drengen Hugo drømmer om at få en hund. En 
dag møder han elefantungen Holger. Hugo ser ikke særlig godt, så han 
tror, Holger er en hund, og tager ham med hjem. Og nu opstår et venskab, 
der understreger, at ting ikke altid er, hvad de giver sig ud for; det afhæn-
ger af øjnene, der ser.

1 minut natur – Vi laver bål
Stefanie Visjager & Katinka Baehr. 1 min. Holland 2016.

To børn eksperimenterer med selv at lave ild ved at gnide træ mod træ. 
Det er sjovere end at tænde ild med en lighter. De sætter ild til noget vat 
og føler sig som hulemænd.

Alma flytter på landet: Min gode gamle ven
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 får besøg af sin gamle ven, Alfred fra byen. Men Alma har 
fået nye interesser, så det er lidt svært for dem at lege sammen. Lige indtil 
de finder på noget, som de begge godt kan li’.

Naboer
Jeon Seung-Bae. 7 min. Danmark 2018.

En eventyrlig, lille dukkefilm om godt og dårligt naboskab. Beboerne i et 
fem-etages hus går hinanden på nerverne. Der er larm alle vegne fra: De 
spiller musik, banker, hopper, borer og skramler. Men en dag kommer en 
af beboerne til at kortslutte strømmen. Det fører naboerne sammen, og på 
overraskende vis får de løst deres problemer.

Lillefinger – Stormfuld dag
Mette Skov. 5 min. Danmark 2015.

Lillefingers ven Myren synes, at alting er kedeligt. Han synes også, at vin-
den godt kunne tage at være lidt sjovere.

Min lille hund Mester 7:10 – Mesters hvalpe Alma flytter på landet: Min gode gamle ven

Naboer

Hugo &  Holger Lillefinger – Stormfuld dag

1 minut natur – Vi laver bål



Hunden Ib holder lille juleaften

FILMPROGRAM – julepakken / PAKKE 18 / fra 3 år – 29 min.

Rita og Krokodille – Jul
Siri Melchior. 6 min. Danmark 2018. 

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. 

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. 

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 og kysser og krammer gaven. 

Hunden Ib holder lille juleaften
Trine Laier. 4 min. Danmark 2019. 

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. 

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



FILMPROGRAM – julepakken / PAKKE 18 / fra 5 år – 43 min.

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.

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.  

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. 

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. 

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 og kysser og krammer gaven. 

Rita og Krokodille: Snevejr
Siri Melchior. 6 min. Danmark 2018. 

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 ven

Hermans hjerteVitello køber en vidunderlig julegave

Snowys jul

Peter Pix – GavenJosefines 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.
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