
BØRNEBIFFEN



AARHUS SKOLEBIO
Visninger for dag-
institutioner (marts og 
november)



HOLGER – Slangerup
Førskolehold
m. ‘BIOGRAFSKOLE’ 



RY BIOGRAFS 
BØRNEFILMKLUB
Hverdagsvisninger for 
‘hjemmepassere’



Der vises film én gang i kvartalet med ca. 50-60 deltagere (hver voksen 
har 1-3 børn med)

To modeller:
A ) Film fra Børnebiffen vises for kr. 10,- pr. billet (der er ingen filmleje)

B) Film fra kommercielle udlejere – med censur A:
Her køber ‘den voksne’ billet til normal billetpris, mens de 
medfølgende børn går gratis ind (fribillet). 

Det giver underskud – men fornøjelsen er STOR, og gruppen af 
hjemmepassere tager enormt godt imod det.

OG de får alle en god oplevelse i mørket på det store lærred, hvor mor 
/ far IKKE laver andet . . . 

PS – mange spiser både slik og popcorn – selvom forestillingen er kl. 
10:00 tirsdag formiddag😉



LEMVIG B & U
Førskolehold på 
hverdage for 
daginstitutioner



Bleen i Biffen:

Målgruppe: Dagplejere, Vuggestuer og forældre på barsel (0-3år)
Deltagere: Alle vuggestuer i byen + dagplejere samt flere fra oplandet.

Lyset i salen er ikke slukket men dæmpet, og de mindste ser film fra deres 
barnevogne.

Lilla Gruppe:

Målgruppe: De små børnehavebørn (3-4 år)
Deltagere: Alle børnehaver i byen samt flere fra oplandet

Lyset er ikke slukket men dæmpet 

For begge grupper gælder:

Tidsrum: Formiddagsforestilling af ½ times varighed (ca. fire kortfilm)

Film: Fra Børnebiffen. De sammensætter selv film fra de forskellige filmpakker.
Ofte genkendelige film (1-2 stk.)  som går igen igennem alle 5 forestillinger 
f.eks. forskellige afsnit af Mægtige Maskiner (som i år), så er der stadig 2 film 
pr. gang, der ikke er genkendelige.

Filmen indledes af Lemvig Børne- og Ungdomsfilmklub som til alle andre 
klubvisninger. 



Blå Gruppe:

Målgruppe: De store børnehavebørn (3-6 år)

Tidsrum: Formiddagsforestilling af 1-1,5 times varighed 

Film: Vælges fra DaBUF Filmkatalog.

Deltagere: Alle børnehaver i byen samt flere fra oplandet, som kommer med offentlig 
transport til byen.

Første gruppe hvor lyset slukkes i salen.

For alle tre grupper gælder:

Forestillingen ses af kommunens institutioner som et børnekulturelt tilbud, hvor de 
tager børnene med i biffen 5 gange i vintersæsonen. 


