
Institutionsbio 2022-2023
For børneinstitutioner i Gladsaxe Kommune

Ret til ændringer i programmet forbeholdes

Program sæson 2022-2023

Dag Dato Tid Film

Mandag 31. oktober 14.30 Croods en ny tid

Tirsdag 1. november 14.30 Krummerne - det er svært at være 11 år

Onsdag 2. november 9.30 Kortfilm 1

Torsdag 3. november 9.30 Paw Patrol

Tirsdag 8. november 15.00 Forbeholdt klubber - Hopper og jagten på mørkets hamster

Mandag 21. november 14.30 Pil’s eventyr

Tirsdag 22. november 14.30 Krummerne - det er svært at være 11 år

Onsdag 23. november 9.30 Kortfilm 2

Torsdag 24. november 9.30 Yakari

Mandag 12. december 14.30 Jul i Bakkekøbing

Tirsdag 13. december 14.30 Jul i Bakkekøbing

Onsdag 14. december 9.30 Kortfilm 3

Torsdag 15. december 9.30 Peddersen og Findus: Den bedste jul nogensinde

Mandag 9. januar 14.30 Krummerne - det er svært at være 11 år

Tirsdag 10. januar 14.30 Croods en ny tid

Onsdag 11. januar 9.30 Kortfilm 4

Torsdag 12. januar 9.30 Paw Patrol

Tirsdag 17. januar 15.00 Forbeholdt klubber - Encanto

Mandag 6. februar 14.30 Krummerne - det er svært at være 11 år

Tirsdag 7. februar 14.30 Pil’s eventyr

Onsdag 8. februar 9.30 Kortfilm 5

Torsdag 9. februar 9.30 Paw Patrol

Mandag 27. februar 14.30 Croods en ny tid

Tirsdag 28. februar 14.30 Pil’s eventyr

Onsdag 1. marts 9.30 Kortfilm 6

Torsdag 2. marts 9.30 Yakari



Tilmelding og praktiske oplysninger

Institutionsbio er et gratis tilbud for skoler og børneinstitutioner i Gladsaxe kommune. Vi viser film egnet for de 
ældste børnehavebørn og op til fritidsklubalderen. Se censur på de enkelte film.  

Forestillingerne kl. 15 er henvendt til klubbørn. Der er ingen forestillinger for børn under 3 år.

Tilmelding til forestillingerne kan ske fra 6. september til i en mail til bibliografenbio@gladsaxe.dk – i mailen 
skal der angives:  

•Hvilken forestilling (dato, klokkeslæt og filmtitel) 

•Samlet antal børn og ledsagere 

•Skolens navn og klasse 

•Institutionens navn, evt. stue og adresse  

•Kontaktperson m. telefonnr. og mailadresse  

Bibliografen sender hurtigst muligt en mail med svar på, om der er plads. Pladserne fordeles efter først-til-mølle-
princippet. 

Husk altid at melde afbud – det er god stil. Der er ofte venteliste til de enkelte forestillinger – og det er så 
ærgerligt hvis andre kunne have set filmen, hvis bare der lige var meldt afbud i god tid. Hvis I har ændringer til en 
reservation, så send en mail til bibliografenbio@gladsaxe.dk eller ring til Bibliografen 39576464.  

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

Bibliotekspersonalet kan hjælpe med biblioteksspørgsmål:   

Mandag til fredag Kl. 10.00 til 18.00   

Lørdag Kl. 10.00 til 14.00



Kortfilm – 1
Vises 2. november 9.30

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

Pipungerne - Prinsessen og vagten
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 prinsessek-
ronen.

Ztriwer
Zebraen Zøren er den sejeste danser på Savan-
nen – en stribet John Travolta. Zøren trænger til en 
kølig dukkert. Men man blander 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 overhovedet en zebra, når 
han ikke har striber?

Den lille hjælper
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
Vitello leger ikke med tøser, og hende der er flyttet 
ind i nummer 27 og hedder Kamma, 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.

Ztriwer

Kortfilm – 2
Vises 23. november 9.30

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

Prik og Plet danser disco 
Det er nytår. Prik og Plet beslutter at holde discofest. 
De inviterer deres venner, bager kage og pynter op 
med discokugle og balloner. 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 …

Lygtefisk 
En humoristisk, ordløs fortælling om at være mørk-
eræd. En lille lygtefisk går i seng og slukker for sin 
lygte. Men da mørket sænker sig, ligner vandplanter 
og småfisk pludselig uhyrer og drager. Et af ’mon-
strene’ kan heldigvis hjælpe den lille lygtefisk, så den 
ikke længere er bange.

Store Ulv og Lille ulv
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
Far Får og Mor Får er chokerede. Deres lille lam siger 
ikke som de andre lam. For når han bræger, siger 
han MUH i stedet for MÆH.

Rita og Krokodille – pindsvinet 
Rita og Krokodille må bare have et kæledyr. Og der 
bor et pindsvin i buskene i farmors have. De skal 
bare holde sig vågne til 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.

Lygtefisk



Kortfilm – 3
Vises 14. december 9.30

Snowys jul 
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 verden. Heldigvis finder to børn den 
forfrosne hvalp, og de forsøger ivrigt at finde et trygt 
og godt hjem til Snowy, inden det bliver jul. 

Vitello køber en vidunderlig julegave
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 vidunder-
lige julegaver til ham …

Cirkeline – højt for træets grønne top 
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 holde lille juleaften 
Ib og Mus holder lillejuleaften. De har gaver til 
hinanden. Små gaver. Så de glæder sig til storejuleaf-
ten.

Rita og Krokodille – jul 
Rita og Boris bager brunkager. De fortæller Kroko-
dille 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 julemanden ikke giver gaver til krokodiller. 
Men man skal ikke lytte til alt, hvad folk siger. Spe-
cielt ikke Boris. 

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

Snowys jul

Kortfilm – 4
Vises 11. januar 9.30

Vitello napper en kat
Vitello, Max, Hasse og William kunne godt tænke 
sig virkelig mange penge. Cirka 10 millioner. Så de 
beslutter sig for at  nappe en kattekilling og kræve 
virkelig mange penge for at aflevere den igen …

Prik og Plet får skoldkopper
Prik og Plet leger gemmeleg. Men så bliver Prik plud-
selig meget træt, får feber og røde prikker over det 
hele. Plet kigger i lægebogen og finder ud af, at det 
er skoldkopper.

Dovendyr 
Et dovendyr hænger på sin gren, da en papegøje 
med en isvogn kommer forbi. Dovendyret vil gerne 
købe en isvaffel af papegøjen, men inden doven-
dyret når at få isen op til munden, er isen smeltet. 

Rita og Krokodille i biografen 
Rita og Krokodille skal se “De 5 feer” i biografen. 
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, er det en drage som vil 
æde kagen? 

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

 Odd er et æg
Drengen Odd er ikke ligesom de andre børn. Hans 
hoved er meget skrøbeligt – ligeså skrøbeligt som et 
æg. Han føler sig trist, og tør ikke lege vilde lege med 
de andre. Men en dag møder han pigen Gunn, der 
er klædt ud som en bi. 

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

Rita og Krokodille i biografen



Kortfilm – 5
Vises 8. februar 9.30

Min oldefars historier – Vaffelbageriet 
Da Theodor ser en fristende Nutellamad på køkken-
bordet, kan han ikke dy sig og spiser den. Oldefar 
kommer ud i køkkenet og opdager, at hans Nutel-
lamad er væk. Theodor lyver og siger, at det var en 
ulv, som tog den. Men det synes Oldefar lyder som 
lidt af en røverhistorie! 

Honningkagen løber hjemmefra
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. 

Vitello bliver forretningsmand 
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 …

Blæksprutte 
En blæksprutte går i gang med at bage en kage. Men 
den ene af blækspruttens mange arme vil ikke arbe-
jde sammen med de andre. Den driller de andre og 
plager om chokolade. Blæksprutten bliver sur. Men 
den frække blækkespruttearm er meget  dygtigere, 
end de andre tror.

Orla Frøsnapper, Bertram og hunden Pølse
Bertram er sendt til slagteren for at købe koteletter 
til sin mor. Hos slagteren ser Bertram en fræk hund 
stjæle pølser. Slagterdamen udlover en dusør til den, 
der fanger pølsetyven. Bertram og hunden, som han 
kalder Pølse, bliver venner. Men Orla Frøsnapper 
jagter de to venner, for han vil have dusøren.

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

Vitello bliver forretningsmand

Kortfilm – 6
Vises 1. marts 9.30

Rita og Krokodille – forår 
Forår er smukt. Der er fine nye blomster, og fugle-
unger 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. Kroko-
dille er ikke vild med mudder, men han får Rita fri.

Forårsfest 
Det er forår i skoven. Hjortene har hver deres fugle-
flok 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 viser det sig, at den 
lille hjort og den hæse fugl har skjulte talenter.

Naboer 
En eventyrlig, lille dukkefilm om godt og dårligt na-
boskab. Beboerne i et femetages 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 problemer.

Lilli får besøg 
Lili får besøg. Og ikke af hvem som helst, af sin aller-
bedste veninde, Molly. At forventningens glæde kan 
være større end selve samværet er så en anden ting, 
to viljer af jern og et begrænset udvalg af legetøj er 
bare heftigt konfliktstof. 

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 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. 

Lille fugl og bladet 
I den snedækkede skov ser den lille fugl, at årets sid-
ste blad svæver mod jorden. Fuglen 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.

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



Paw Patrol 
Ryder og Paw Patrol får travlt med at rydde op efter 
Humdinger, da han bliver borgmester i Adventure 
City. Men de får hjælp af en ny allieret, den kvikke 
gravhund Liberty. Med nye spændende køretøjer 
og finurligt udstyr kæmper hvalpene for at redde 
Adventure Citys indbyggere. 

Tilladt for alle. Varighed 1.28

Pil’s eventyr
Den forældreløse Pil, bor på gaden i middelalder-
byen Roc-en-Brume i Frankrig sammen med sine 
tre tamme væsler. Hun overlever ved at stjæle mad 
fra den onde regent Tristains slot, men da hun en 
dag bliver opdaget, må hun tage på flugt med den 
klodsede vagt Crobrar og hofnarren Rigolin. På deres 
færd møder de tre Roland, som er den retmæssige 
arving til tronen. 

Tilladt fra 7 år. Varighed 1.29

Yakari
Den lille Sioux-indianer Yakari drager alene ud i ver-
den i jagten på vildhesten Lille Torden, som siges at 
være utæmmelig. På sin rejse møder Yakari mange 
farer, men opdager også at han har fået evnen til at 
tale med dyrene. 

Tilladt for alle. Varighed 1.23

Filmbeskrivelser



Croods en ny tid
Croods – En ny tid’ er fortsættelsen til The Croods, 
hvor en neandertaler-familie, der har levet hele 
deres liv i en hule, må vove sig ud på en forunder-
lig rejse i søgen på et nyt hjem, efter deres hjem 
styrter sammen. Denne gang bliver familien Crood 
udfordret af familien Bedrested, som mener at være 
både bedre og mere udviklede end dem. Men da en 
fælles fjende truer dem, må de slå sig sammen mod 
truslen.

Tilladt fra 7 år. Varighed 1.35

Peddersen og Findus: Den bedste jul nogensinde
Katten Findus har lagt store planer for en perfekt 
juleaften sammen med Peddersen. Der skal bages 
peberkager, pyntes op, og selvfølgelig skal der findes 
et flot juletræ. Men da Peddersen falder og slår sin 
fod, synes alt håb pludseligt ude, og træfældningen 
må afsluttes uden succes.  
Findus mister troen på, at det overhovedet bliver jul 
i år, men heldigvis har de begge deres kreativitet i 
behold og naboer, der kan hjælpe dem.

Tilladt for alle. Varighed 1.20

Hopper og jagten på mørkets hamster
Hopper er en blanding af en kylling og hare, men 
selvom Hopper er ret så klodset, holder det ham dog 
ikke tilbage fra at tage på et vildt eventyr. For da kon-
gen bliver truet af sin onde bror, der forsøger at få 
fingrene i det magiske scepter og samtidig går efter 
at sætte sig på tronen, er det nu op til Hopper at 
stoppe broderens skumle planer. Godt nok er Hop-
per altid blevet drillet pga. sit udseende, men på sit 
eventyr går det så småt op for Hopper, at det faktisk 
kan være en fordel at være anderledes. 

Forbeholdt Klubber. Tilladt fra 7 år. Varighed 1.31
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D
er er to dage til juleaften, og 
Peddersen og Findus er sneet inde 
på deres lille gård. Den lille kat er 
nervøs for, om det overhovedet 

bliver jul i år, da de er løbet tør for mad, og 
det er umuligt at fælde et juletræ i skoven. 
Peddersen forsikrer dog, at det nok skal 
blive jul, og at det helt sikkert bliver den 
bedste jul nogensinde. Heldigvis 
bliver det snart bedre vejr, 
og de kan endelig tage i 
skoven efter et juletræ. 
Uheldigvis kommer 
Peddersen 

galt af sted med foden, og de må gå hjem 
uden deres træ. Findus kan ikke forstå, 
hvorfor Peddersen ikke vil tage imod 
hjælp fra deres naboer, men til sidst får 
de to bygget noget, der minder om et 
juletræ, og juleaften kan endelig begynde. 
Pludselig banker det på døren, og ude 
foran står deres søde naboer med armene 
fulde af lækkerier. Nu kan de alle fejre jul 
sammen alligevel…

Peddersen og Findus: Den bedste jul 
nogensinde er en charmerende historie  
om at give og modtage samt vigtigheden 
af gode venskaber og naboer.

sfstudios.dk



Jul i Bakkekøbing
I de norske fjelde er en jul uden sne, det samme som 
en jul uden gaver. Derfor har både Søren og Ludvig 
svært ved at komme i den rette julestemning, men 
heldigvis bor de sammen med Reodor Felgen, som 
kan opfinde lidt af hvert. Da byens borgmester beder 
Felgen om en hvid jul, kigger han straks på prob-
lemet og kaster sig over arbejdet med en snekanon. 
Men måske er naturen alligevel den bedste til at 
bestemme sin gang, og pludseligt er der mere sne i 
Bakkekøbing, end nogen havde bedt om. 

Tilladt for alle. Varighed 1.15

Encanto
Pigen Mirabel og hendes familie, lever i et skjult, 
fantastisk sted i Colombias bjerge kaldet Encanto. 
Alle i Madrigal-familien har siden tidernes morgen 
besiddet magiske kræfter. Men Mirabel har som den 
eneste i Madrigal-klanen ingen magi. Men da hun 
opdager, at magien, der omgiver deres hjem, er i 
fare, er hun pludselig familiens eneste håb.

Forbeholdt Klubber. Tilladt fra 7 år. Varighed 1.39

Krummerne – det er svært at være 11 år
Skærmen er begyndt at fylde lidt for meget i hverda-
gen hos familien Krumborg. Mor synes, at familien 
skal komme hinanden mere ved. Krumme foreslår 
derfor en skærmfri uge, så han slipper for at blive 
drillet henne i skolen for sin gamle skodmobil.  
Men hvad skal man så lave? Sammen med Vicevært 
Svendsen finder familien en gammel papkasse med 
blandt andet Kim-bøger, en togbane, en politiuni-
form til børn og et detektivsæt. Krumme sluger Kim-
bøgerne råt og starter et detektivbureau med sin ven 
Tom. Da mestertyvene Tina og Jeff dukker op med 
den stjålne diamant fra Nationalmuseet, beslutter 
Krumme sig for at opklare det store diamanttyveri. 
Men det går ikke så let som i Kim-bøgerne, for det er 
nemlig svært at være 11 år, når man også vil vinde 
Yrsas hjerte. 

Tilladt for alle. Varighed 1.24


