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Filmen om frøen

VELKOMMEN I BØRNEBIFFEN 
FORÅR 2022
Hjertelig velkommen i Børnebiffen – stedet 
hvor de 3-7 årige børn kan få gode, sjove  
og tankevækkende filmoplevelser. 

Børnebiffen er et filmtilbud til daginstitutioner 
og skolernes 0. klasser. 

Børnebiffens filmpakker består af kortfilm,  
der er særligt udvalgt til målgruppen af  
Det Danske Filminstitut. 

I foråret viser vi filmpakke 24 og 25.  
Hver pakke er opdelt i to sektioner:

•Et kortfilmprogram på ca. 35-40 min. fra 3 år.

•Et kortfilmprogram på ca. 45-50 min. fra 5 år. 

Film skal ses i fællesskab.
Vi ses i Børnebiffen!



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 
Klik her 

•  Vælg din kommune, se spilleplan og følg  
anvisninger for tilmelding. 

I BIOGRAFEN
•  Følg biografens anvisninger for ankomst – el-

lers 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 ALDERS-
VURDERINGER
Alle filmene i dette program er  
Tilladt for alle.  

https://www.dabuf.dk/kommuner/


FILMPROGRAM – FORÅR 2022 / PAKKE 24 / fra 3 år – 33 min. 

Prik og plet leger med dej
Uzi Geffenblad, 7 min. Sverige 2013. Uden dialog.

Prik og Plet er sultne, men de har ikke noget mad. De beslutter sig for at 
bage boller og lave havregrynskugler. Mens de bager, bliver køkkenet me-
get rodet, og de får mel over det hele. Men det er der heldigvis råd for.

Flagermusen
Elena Walf, 4 min. Tyskland 2015. Dansk tale. 

Dyrene på bondegården er sammen hele dagen – bortset fra flagermusen, 
som er et natdyr. Den vågner først rigtigt op, når det er blevet mørkt. Så er 
alle de andre dyr faldet i søvn, og der er ikke nogen at lege med. Men der 
er et andet dyr, som heller ikke sover, og det er heldigvis i legehumør.

Den lille fugl og larven
Lena von Döhren, 4 min. Schweiz 2017. Dansk tale.

I et træ bor en lille fugl. Den opdager en larve, som æder bladene.  
Da fuglen hiver larven væk, falder de begge ned. En ræv dukker op, og  
fuglen og larven flygter sammen. Larven redder flere gange den lille fugl 
fra ræven. Undervejs forpupper larven sig og bliver til en sommerfugl.

Min oldefars historier – Fisketuren
Tone Mygind Rostbøll, 9 min. Danmark 2016. Dansk tale.

Theodor og Oldefar tager ned til søen for at fiske. Oldefar fortæller  
”Tykke-historien”, der handler om, hvordan han og Tykke engang fangede 
en fisk med lakridspiber på krogen. Da Oldefar tager sig en lille lur nupper 
Theodor en lakridspibe og sætter den på krogen – og det virker! Theodor 
og Oldefar fejrer dagens fangst med en lakridspibe hver.

Forårsfest
Ned Wenlock, 5 min. New Zealand 2016. Uden dialog.

Det er forår i skoven. Hjortene har hver deres fugleflok siddende på gevi-
ret, 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.

Ulv
Julia Ocker, 4 min. Tyskland 2015. Uden dialog.

En ulv går rundt i skoven og prøver at se farlig ud; den knurrer og skræm-
mer de andre dyr. Men da den bliver alene, opfører den sig pludselig  
anderledes. Den tager ballettøj på og begynder at danse. En and får øje 
på ulven og begynder at grine og drille. Ulven bliver vred. Men så opdager 
ulven, at anden også har en hemmelighed. 

Prik og plet leger med dej

Den lille fugl og larven

Flagermusen Forårsfest

Min oldefars historier – Fisketuren

Ulv



FILMPROGRAM – FORÅR 2022 / PAKKE 24 / fra 5 år – 46 min.

Planeten Willi
Sören Wendt, 10 min. Tyskland 2015. Dansk tale.

Pigen Olivia fortæller om sin storebror Willi, der har Downs Syndrom.  
Olivia forestiller sig, at han kommer fra en anden planet, hvor alting er  
meget anderledes end her på Jorden. Derfor opfører Willi sig på sin helt 
egen måde. Men han er glad for at bo på Jorden og elsker musik, biler, 
dyr, kager – og sin familie.

Willi i virkeligheden
Matthias Wittkuhn, 6 min. Tyskland 2015. Dansk tale. 

I filmen møder vi søskendeparret Olivia og Willi. Willi er født med Downs 
Syndrom, men handicappet forhindrer ham ikke i at leve et almindeligt liv 
med masser af sjov og ballade sammen med familien.

Sallies historier – Kong Guleroth
Peter Hausner, Søren Tomas, 7 min. Danmark 1998. Dansk tale. 

Den hidsige Kong Guleroth vil bestemme alting - fx at alle skal have en 
lige så stor næse som ham selv. På den måde er han sikker på, at ingen 
går og griner af hans store næse. En dag vil Kong Guleroth bestemme så 
meget, at det går helt galt for ham. 

Min mosters historier – Vind i sejlene
Tone Mygind Rostbøll, 10 min. Danmark 2017. Dansk tale. 

Theodor og Lola skal sætte skibets store sejl. Men det er svært at komme 
nogen steder uden vind. Lola fortæller historien om Klabautermanden, som 
bor på ethvert skib. Hvis man fløjter, laver Klabautermanden et mægtigt 
blæsevejr, og så er der vind i sejlene!

Peter Pix: Bilen
Trine Heller Jensen, 2 min. Danmark 2013. Uden dialog.

Peter Pix hælder morgenmad op i sin tallerken og spiser. Med næste  
skefuld kommer en legetøjsbil fra pakken, den spiser han også. Pludselig 
har han hjelm og motorbriller på og drøner rundt i stuen som en bil.

Dronning Numse
Maja Gehrig, 11 min. Schweiz 2015. 11 min. Dansk tale.

Det er sengetid. Far og datter opfinder en fantasiverden langt over  
skyerne, og dronningen af denne verden kaldes Numse.

Planeten Willi Min mosters historier – Vind i sejlene

Willi i virkeligheden Peter Pix: Bilen

Sallies historier – Kong Guleroth Dronning Numse



FILMPROGRAM – FORÅR 2022 / PAKKE 25 / fra 3 år – 36 min.

Som hund og kat
Jesus Perez, 6 min. Tyskland 2015. Uden dialog.

Man kan ikke tvinge et venskab frem, men i en nødsituation kan venskab 
opstå lige pludselig. En hund og en dreng kommer til live i en tegners 
skitsebog. De hopper rundt på siderne og møder en pige og hendes kat. 
Drengen kan godt lide pigen. Men hunden og katten jagter hinanden indtil 
drengen falder i et hul. Nu får hunden brug for pigens hjælp.

Storvask – Sæbebobler
Kassandra Wellendorf, 4 min. Danmark 2010. Uden dialog.

Inde i vaskemaskinen leger to babysokker med sæbebobler. De svømmer 
ind i dem og leger, at de er ubåde. De store sokker vil også være med, 
men boblerne springer, fordi sokkerne er for store. Babysokkerne får en 
idé – de puster sæbeboblerne op, så to sokker kan være i boblen.

Det lille lam
Gottfried Mentor, 4 min. Tyskland 2013. 4 min. Uden dialog.

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.

Mægtige maskiner – Sorteringsmaskine
Henrik Selin Lorentzen, 6 min. Danmark 2009. Dansk tale. 

Bulldozeren fylder sten og sand på sorteringsmaskinen. Den fordeler de 
store og små sten og grus og sand i forskellige bunker.

Min oldefars historier – Bjørnen
Tone Mygind Rostbøll, 9 min. Danmark 2016. Dansk tale. 

Theodor leger bjørn. Oldefar fortæller ”Tykke-historien” om, hvordan han 
som dreng mødte en rigtig bjørn sammen med sin legekammerat Tykke. 
Theodor vil også gerne møde en rigtig bjørn. Han våger sig ud i skoven 
på egen hånd. Her får han øje på en bjørn og flygter op i et træ. Heldigvis 
finder Oldefar ham. De afslutter dagen med varm chokolade, som smager 
ekstra godt, når man har været på bjørnejagt.

Tiger
Kariem Saleh, 4 min. Tyskland 2015. Dansk tale. 

En dreng dækker bord. På en tallerken er der et billede af en tiger, der 
hopper ud af tallerkenen og begynder at drikke drengens juice og spise 
hans mad.

Næsehornsdans
Verena Fels, 3 min. Tyskland 2015. Dansk tale. 

Det er rigtig sjovt at danse! Men skal man danse alene hele tiden, er det 
pludselig ikke så sjovt længere. Det lille næsehorn har brug for at finde på 
noget, så alle gerne vil danse med.

Som hund og kat

Tiger

Mægtige maskiner – Sorteringsmaskine

Storvask – Sæbebobler Min oldefars historier – Bjørnen

Det lille lam Næsehornsdans



FILMPROGRAM – FORÅR 2022 / PAKKE 25 / fra 5 år – 45 min.

Filmen om frøen
Pascal Adant, 6 min. Frankrig 2015. Dansk tale. 

En lille, humoristisk film om løvfrøen, der også kaldes en tudse. Den har 
mange spøjse egenskaber, fx kan den skifte farve og har sugekopper un-
der fødderne. Den kan godt lide at dase i solen og spise insekter. En dag 
ser en af frøerne en okse. Frøen drømmer om at blive større end oksen, 
men det er ikke så nemt. Filmen er baseret på en fabel af La Fontaine.

Josefines Bondegård – Køkkenhaven
Emil Langballe, 13 min. Danmark 2015. Dansk tale.

Josefine har fået lov til at få sin helt egen køkkenhave, og hendes far hjæl-
per hende med at hente gødning og plante grøntsager i den. Imens har 
morfar slagtet en hane, som de skal spise til aftensmad. Han har lovet  
Josefine, at hun må plukke fjerene af den og være med til at rense den.

Peter Pix: Vækkeuret
Trine Heller Jensen, 2 min. Danmark 2013. Uden dialog.

Peter Pix ligger og sover. Vækkeuret ringer på natbordet. Han ignorerer 
det. Uret bliver mere og mere insisterende. Dynen samarbejder med  
vækkeuret og begynder at glide af Peter. Hans tøj glider ind under dynen 
til den sovende Peter og klæder ham på.

Binke kan ikke flyve
Lennart Gustafsson, 14 min. Sverige 1992. Dansk tale. 

En lille tegnefilmmusical om fugleungen Binke, der ikke kan flyve. Derfor 
bliver den efterladt hos skovmusen Oskar, da de voksne fugle drager syd-
på til efteråret. Selv om Binke savner sin far og mor, er der også skæg og 
ballade, mens den venter på foråret. Binke øver sig… mon det lykkes ham 
at lære at flyve?

Min lille hund mester – Katteballade
Maria Mac Dalland, 9 min. Danmark 2015. 9 min. Dansk tale. 

Hunden Mester bor i et lille hus på landet sammen med en rar mand,  
Thomas og hans kone, Bibi og hendes kat. Nogle gange er Mester nødt 
til at vise katten, hvem der bestemmer. Thomas fortæller Mester en histo-
rie om en konge, som også gerne ville bestemme alting. Efter historien får 
Mester og katten en frikadelle, og så opdager Mester, at man kan vænne 
sig til meget - selv katte.

Peter Pix: Kærestebrevet
Trine Heller Jensen, 2 min. Danmark 2013. 2 min. Uden dialog

Peter Pix kommer ind med et brev, dufter spændt til det, åbner det og 
trækker et rødt papirhjerte ud. Hjertet slår, mens han kigger på et billede 
af sin udkårne. Han gør sig klar til at møde hende. Prøver skjorter, sætter 
håret og kigger sig i spejlet. Mangler der noget? Skæg! Han afprøver nu 
forskellige modeller, som han “maler” på med fingrene.

Filmen om frøen Binke kan ikke flyve

Josefines Bondegård – Køkkenhaven Min lille hund mester – Katteballade

Peter Pix: Vækkeuret Peter Pix: Kærestebrevet



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 Unilogin.

• Appen kommer i en webversion til foråret 2022.



KONTAKT
Gå ind på Børnebiffens side 
på DaBUF.dk: Klik her
Vælg din kommune og se kontaktinfo
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