
Institutionsbio 2021-2022
For børneinstitutioner i Gladsaxe Kommune

Mandag 25. oktober
09.30 Kortfilm -1
14.30 Far til fire - og vikingerne

Tirsdag 26.oktober
09.30 Far til fire - og vikingerne
14.30 Far til fire - og vikingerne

Mandag 22. november
09.30 Kortfilm - 2
14.30 Fremad

Tirsdag 30. november
09.30  Operation nordpolen
14.30  Fremad

Mandag 13. december
09.30 Kortfilm - 3
14.30 Operation nordpolen

Tirsdag 14. december
09.30 Julemandens datter 2
14.30 Julemandens datter 2

Mandag 10. januar
09.30 Kortfilm - 4
14.30 Far til fire - og vikingerne

Tirsdag 11. januar
09.30 F for får 2: Fårmageddon 
14.30 F for får 2: Fårmageddon

Mandag 21. februar
09.30 Kortfilm - 5
14.30 Buster Oregon Mortensen

Tirsdag 22. februar 
09.30 Bien Maja og det gyldne æg
14.30 Bien Maja og det gyldne æg
 
Mandag 28. februar
09.30  Kortfilm - 6
14.30  Bien Maja og det gyldne æg

Tirsdag 1. marts
09.30 F for får 2: Fårmageddon
14.30 Buster Oregon Mortensen

Alle børneinstitutioner kan gratis tilmelde grupper af 
børn og voksne ledsagere til Institutionsbio.
Tilmeldingen skal sendes i en mail til Bibliografen - og 
man skal i mailen angive:
 Forestillingen (dato, klokkeslæt og filmtitel)
 Samlet antal børn og ledsagere
 Institutionens navn og adresse

Bibliografen sender indenfor 1 - 3 dage (hurtigst 
muligt) en mail med svar på, om der er plads.

Pladserne fordeles efter først-til-mølle princippet.

Tilmelding og praktiske oplysninger

Program sæson 2021-2022

 Tilmelding til forestillingerne kan ske fra 20. september til: bibliografenbio@gladsaxe.dk

Ret til ændringer i programmet forbeholdes

Der er ingen forestillinger for børn under 3 år.
 
Ændringer - Hvis der er ændringer i en reservation, så send 
en mail eller ring til Bibliografen 39576464

Kontaktperson i Bibliografen 
Pia Winther - mail: piawin@gladsaxe.dk

Bibliotekspersonalet kan hjælpe med biblioteks spørgsmål i 
følgende tidsrum:
 

Mandag til fredag   Kl. 10.00 til 18.00 
Lørdag    Kl. 10.00 til 14.00



Kortfilm – 1 

Vises 25. oktober 9.30

Sallies historier – stakkels prinsesse, 7 
min. 
Prinsesser er nogle forkælede størrelser, 
der ved lige hvor skabet skal stå. Men det 
er ikke nemt at være en forkælet prinsesse, 
når man pludselig bliver tvunget til at stå 
på egne ben, og ingen vil høre efter, hvad 
man siger. 

Pipungerne - Prinsessen og vagten, 5 
min.  
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. 

Ztriwer, 11 min. 
Zebraen Zøren er den sejeste danser på 
Savannen - en stribet John Travolta. Zøren 
trænger til en kølig dukkert. Men man blan-
der ikke sort og hvidt i samme vask, så han 
lægger sine striber ved bredden, inden han 
hopper i søen. Da han kommer tilbage, er 
striberne er væk. Stjålet! Hvordan kan han 
nu vende tilbage til flokken? Er han over-
hovedet en zebra, når han ikke har striber?  

Den lille hjælper, 6 min.  
En antikvar opdager, at bøgerne i butikken 
bliver spist af møl. En lille sulten flagermus 
viser sig at kunne være alletiders hjælper. 

Vitello får en klam kæreste, 7 min. 
Vitello leger ikke med tøser, og hende der 
er flyttet ind i nummer 27 og hedder Kam-
ma, hun er helt klart en tøs. En tøs, der 
siger at hun har en skør hamster, og Vitello 
har aldrig nogensinde set en skør hamster 
… 

Hele pakken er velegnet til børn 3-6 år. 
Samlet varighed 36 min. 

Kortfilm – 2  

Vises 22. november 9.30

Rita og krokodille – Halloween, 7 min. 
Rita og Krokodille forbereder Halloween. 
Rita klæder sig ud som heks og Krokodille 
skal være en kat. En RIGTIG kat, som spin-
der og siger mjav. Krokodille er en dårlig 
kat, og så får de ingen slik. Men Rita er en 
RIGTIG heks og hun har en løsning. Hun 
fortryller ham. 

Prik og plet danser disco, 7 min  
Det er nytår. Prik og Plet beslutter at holde 
discofest. De inviterer deres venner, bager 
kage og pynter op med discokugle og bal-
loner. De prøver forskellige kostumer, inden 
de finder frem til det helt rigtige discotøj. 
De folder ørerne på en flot måde ovenpå 
hovedet. Men fordi ørerne er foldede, kan 
de ikke høre, da gæsterne banker på. Hel-
digvis lukker gæsterne sig selv ind, så der 
kan blive fest … 

Lygtefisk, 3 min 
En humoristisk, ordløs fortælling om at 
være mørkeræd. 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 lygte-
fisken, så den ikke længere er bange.  

Store ulv og lille ulv, 14 min  
I filmen møder vi Store Ulv, der lever glad 
og tilfreds under sit træ. En dag ser han 
Lille Ulv, som er på vej imod ham – og det 
ser endda ud som om, at Lille Ulv vil ham 
noget. Det er Store Ulv ikke meget for. Han 
kan nemlig bedst lide at være alene.  

Det lille lam, 4 min   
Far Får og Mor Får er chokerede. Deres lille 
lam siger ikke som de andre lam. Når han 
bræger, siger han MUH i stedet for MÆH.  

Rita og krokodille – pindsvinet, 5 min  
Rita og Krokodille må bare have et kæle-
dyr. Og der bor et pindsvin i buskene i far-
mors have. De skal holde sig vågne meget 
sent for at fange det. De stiller et fad mælk 
ud og skiftes til at holde vagt. 

Hele pakken er velegnet til børn 3-6 år. 
Samlet varighed 40 min.

Kortfilm – 3  

Snowys jul, 11 min 
Der er to dage til juleaften. Efter at have 
mistet både sin mor og sit hjem er en lille 
hundehvalp helt alene i en sneklædt ver-
den. Heldigvis finder to børn den forfrosne 
hvalp, og de forsøger ivrigt at finde et trygt 
og godt hjem til Snowy, inden det bliver jul. 
"Snowys jul" er en klassisk animationsfilm 
om universelle temaer som sorg og savn, 
forventning og glæde. 

Vitello køber en vidunderlig julegave, 7 
min 
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 julegave til Mor og 
fortæller hende om den, så vil hun sikkert 
glemme alt det uartige og købe en masse 
vidunderlige julegaver til ham…  

Cirkeline - højt for træets grønne top, 14 
min 
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, og alle samles til den helt 
store julefest.  

Hunden Ib holder lille juleaften, 3 min 
Ib og Mus holder lillejuleaften. De har gaver 
til hinanden. Små gaver. Så de glæder sig 
til store juleaften. 

Rita og krokodille – jul, 5 min  
Rita og Boris bager brunkager. De fortæller 
Krokodille alt om julemanden. Han kom-
mer med gaver til alle børn, rige og fattige, 
store og små. Man skal bare tro på ham og 
være artig, selvfølgelig. Boris siger, at jule-
manden 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.  
Hele pakken er velegnet til børn 3-6 år. 
Samlet varighed 40 min.

Kortfilm – 4  

Vises 10. januar 9.30

Vitello napper en kat, 7 min  
Vitello og Max og Hasse og William kun-
ne godt tænke sig virkelig mange penge. 
Cirka 10 millioner. Så de beslutter sig for 
at blive kriminelle. Og nappe nogens kat-
tekilling. Og gemme den og kræve virkelig 
mange penge for at aflevere den igen …  

Prik og Plet får skoldkopper, 7 min 
Prik og Plet leger gemmeleg. Men så bliver 
Prik pludselig meget træt, får feber og røde 
prikker over det hele. Plet kigger i lægebo-
gen og finder ud af, at det er skoldkopper. 
Prik falder i søvn og har nogle underlige 
drømme.  

Dovendyr, 3 min  
En komisk, ordløs historie om at være 
forskellige og at hjælpe hinanden med de 
udfordringer, man har. Et dovendyr hæn-
ger på sin gren, da en papegøje med en 
isvogn kommer forbi. 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 for-
gæves, og det er ved at gå helt skævt, da 
den kvikke, lille papegøje får en ide til en 
løsning.  

Rita og krokodille i biografen. 5 min 
Rita og Krokodille skal se “De 5 feer” i bio-
grafen. Krokodille larmer med slikpapiret, 
slubrer og gaber. Nu bliver det spændende! 
Feerne skal bage en kage. Rita er opslugt. 
Men Krokodille er væk! På lærredet dukker 
en stor skygge op, som vil æde kagen. En 
drage? Eller bare Krokodille.  

Pipungerne - Mus på stribe, 5 min  
Saxe kan lide at tælle. Så da Sille og Saxe 
skal kigge efter Viggamusens unger, mener 
Saxe, at det er ingen sag, de tæller dem 
bare. Desværre er der ingen mus, som vil 
stå stille, og pludselig er de væk alle sam-
men.  

Odd er et æg, 12 min   
Drengen Odd er ikke ligesom de andre 
børn. Hans hoved er meget skrøbeligt – li-
geså skrøbeligt 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 smit-
tet af hendes gode humør, og nu finder han 
mod til at gøre ting, han ikke turde før.  

Hele pakken er velegnet til børn 3-6 år. 
Samlet varighed 39 min.

Vises 13. december 9.30



Kortfilm – 5 

Vises 21. februar 9.30
Min oldefars historier – Vaffelbageriet, 
10 min 
Da Theodor ser en fristende Nutellamad 
på køkkenbordet, kan han ikke dy sig og 
spiser den. Oldefar kommer ud i køkkenet 
og opdager, at hans Nutellamad er væk. 
Theodor lyver og siger, at det var en ulv, 
som tog den. Men det synes Oldefar lyder 
som lidt af en røverhistorie! Oldefar fortæl-
ler, at hans legekammerat Tykke også altid 
var meget lækkersulten – ligesom Theodor 
– og engang bagte de et helt læs vafler, 
selvom de ikke måtte, fordi de var så læk-
kersultne.  

Honningkagen, 7 min 
Lille Kanins mor bager en småkage, der 
har form som en kanin. Da kagen opdager, 
at Lille Kanin og vennerne ser sultne på 
den, vågner den til live og stikker af ind i 
skoven. Da det bliver aften, og Lille Kanin 
kommer i seng, fortæller Mor Kanin histori-
en om, hvad der sker for kagekaninen inde 
i skoven.  

Vitello bliver forretningsmand, 7 min 
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 kro-
ner. De skal bare lige finde noget, der er 
billigt …  

Blæksprutte, 4 min  
En blæksprutte går i gang med at bage en 
kage. Men den ene af blækspruttens man-
ge arme vil ikke arbejde sammen med de 
andre. Den driller de andre og plager om 
chokolade. Blæksprutten bliver sur. Men 
det viser sig, at den frække blækkesprutte-
arm er dygtigere, end de andre tror.  
Lille fugl og bladet, 4 min  
I den snedækkede skov ser den lille fugl, at 
årets sidste blad svæver mod jorden. Fu-
glen løber efter det og får fat i det ude på 
den frosne sø. Men den lille fugl har glemt 
at holde øje med den sultne ræv, som også 
er kommet ud på isen.  
1 minut natur – kattekillinger, 1 min 
En pige ligger i sin seng og sover, da hen-
des kat pludselig bider hende. Pigen læg-
ger mærke til en sagte lyd, noget der piber 
– og så opdager hun, at katten har fået 
killinger i hendes seng.  

Hele pakken er velegnet til børn 3-6 år. 
Samlet varighed 33 min.

Kortfilm – 6 

Vises 28. februar 9.30
Rita og krokodille – forår, 6 min 
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. 
Så sidder Krokodille fast. Rita er bange og 
løber afsted efter hjælp. Men Rita er modig 
og tager tilbage til Krokodille for at redde 
ham.  
Forårsfest, 5 min 
Det er forår i skoven. Hjortene har hver 
deres fugleflok siddende på geviret, og 
fuglene fløjter smukt i kor. Men en lille hjort 
er uheldig: den har kun én fugl på sit gevir, 
og fuglen er hæs. I hidsighed falder hjorten 
ud over en skrænt. Nu starter en musikalsk 
kædereaktion. Og det viser sig, at den lille 
hjort og den hæse fugl har skjulte talenter.  
Naboer, 7 min  
En eventyrlig, lille dukkefilm om godt og 
dårligt naboskab. Beboerne i et fem-eta-
ges 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 kortslutte 
strømmen. Det fører naboerne sammen, og 
på overraskende vis får de løst deres pro-
blemer.  
Lilli får besøg, 3 min 
Lili får besøg. Og ikke af hvem som helst, 
af sin allerbedste veninde, Molly. At for-
ventningens glæde kan være større end 
selve samværet er så en anden ting, to 
viljer af jern og et begrænset udvalg af le-
getøj er bare heftigt konfliktstof. Men så er 
der jo forventningens glæde indtil næste 
gang.  

Hugo og Holger, 14 min 
En varm fortælling om to umage venner, 
der har en ting til fælles: De føler, at de ikke 
rigtigt passer ind. Drengen Hugo drøm-
mer 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 ven-
skab, der understreger, at ting ikke altid er, 
hvad de giver sig ud for; det afhænger af 
øjnene, der ser.  

Hele pakken er velegnet til børn 3-6 år. 
Samlet varighed 35 min.
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Fremad

I en verden hvor magien og myterne er 
væk, bor alfebrødrene Ian og Barley sam-
men med deres mor i en forstad, hvor 
beskidte enhjørninger roder gennem nabo-
lagets skraldespande. Med en tryllestav får 
drengene en unik mulighed for at få deres 
afdøde far tilbage i 24 timer. Det lykkedes 
også … næsten, for kun hans ben bliver 
tryllet frem, og nu begiver brødrene sig ud 
på en begivenhedsrig rejse i jagten efter 
den magiske krystal, som skal bringe resten 
af faren tilbage inden tidsfristen udløber.

Tilladt for alle. Varighed 1.42 min. 

Vises følgende dage:
22. november 14:30
30. november 14:30

F for får 2: Fårmageddon 
Frode Får bliver kastet ud i et hylesjovt, 
intergalaktisk eventyr, da LU-LA - en gæst 
fra det ydre rum - nødlander nær gården. 
Nu må Frode Får hjælpe sin nye ven i nøden, 
for at forhindre at en mystisk organisation 
får fat i rumvæsenet.

Tilladt for alle. Varighed 1.27 min. 

Vises følgende dage:

11. januar 9.30 og 14:30
1. marts 9.30

Far til fire - og vikingerne
Den ellers så sammentømrede familie er 
denne gang i krise. Mie og Ole kan ikke 
længere holde ud at dele værelse, Søs er 
træt af at fungere som familiens reserve-
mor, og Far har ikke det sædvanlige over-
skud til at tackle Onkel Anders’ særheder. 
Så Onkel Anders tilmelder familien et op-
hold på et familieterapisted, hvor familien 
skal leve som vikinger i en uge

Tilladt for alle. Varighed 1.25 min.
Vises følgende dage:

25. oktober 14:30
26 oktober 9.30 og 14:30

10. januar 14:30

Operation nordpolen

Polarræven Tjep arbejder i postrummet 
hos et leveringsfirma, men Tjep drømmer 
om mere! Han drømmer om at være en Top 
Dog, en slædehund for ABDS, (Arktisk Bud 
Direkte Service) dem som leverer posten.  
For at bevise at han kan gøre det, tager 
Tjep en af slæderne for at levere en my-
stisk pakke til en skjult fæstning, som over-
våges af Otto Von Walrus.

Tilladt fra 7 år. Varighed 1.32 min. 

Vises følgende dage:

30. november 9:30
13. december 14:30

Julemandens datter 2 - 
Jagten på Kong Vinters 
krystal

Lucias bedste ven, Oscar, anklages for at 
stjæle den magiske krystal der driver jule-
mændenes pakkemaskine. Lucia tror på 
Oscars uskyld, og sammen flygter de for 
at finde krystallen og den rigtige tyv. Lucia 
og Oscars jagt på retfærdighed, fører dem 
på en rejse langt ned i underjordiske grotter 
og ind i Vinterfolkets rige, før de kan vende 
hjem med krystallen og sætte pakkema-
skinen i gang, så det kan blive jul på Jule-
mandsskolen og i resten af verden.

Tilladt fra 7 år. Varighed 1.31 min. 

Vises følgende dage:

14. december 9.30 og 14:30

Buster Oregon Mortensen

Buster går i en helt normal folkeskole, hvor 
han ved enhver given lejlighed underholder 
sin ret ligeglade klasse med trylleshows. I 
denne sommerferie får han chancen for at 
vise hele byen, hvad han kan. Men Buster 
har mange jern i ilden, han er blevet forel-
sket i Joanna, hans bedste ven Hr. Larsens 
tilstand forværres, og hans familie har også 
brug for ham. Det er troen, håbet og kær-
ligheden, der sejrer. Sådan er det nemlig i 
Buster Oregon Mortensens Verden.

Tilladt for alle. Varighed 1.32 min. 

Vises følgende dage:
21. februar 14:30
1. marts kl. 14:30

Bien Maja og det gyldne æg

Vises følgende dage:

22. februar 9.30 og 14:30
28. februar 14:30

En dag hører Bien Maja og hendes ven 
Willi, den grønne myre Chomp råbe efter 
hjælp. Han er på flugt fra næsehornsbiller-
ne Rumba, Henchie og Boof, som vil stjæle 
det gyldne æg, som han er på vej til myre-
kolonien på toppen af Bonsai Bjerget med. 
Han har forstuvet foden, så Maja tilbyder at 
hjælpe. Sammen med deres gamle venner, 
de røde myrer Arnie og Barney, begiver 
Maja og Willi sig nu ud på en farefuld færd 
med mange overraskelser og forhindringer 
undervejs.

Tilladt for alle. 1.25 min. 


