MiniBio
Beskrivelse
MiniBio er en biografbegivenhed, der både forår og
efterår byder på filmoplevelser for børn i Aarhus. MiniBio
præsenterer to filmpakker - en for de 3-4-årige og en for
de 5-6-årige. Hver filmpakke består af et udbud af
tegnefilm, animationsfilm og realfilm med forskelligt
udtryk, emne eller ’streg’ og har en varighed på max. en
time.
Læs beskrivelsen af pakke 1 og pakke 2 samt
information om billetbestilling i linket nederst på siden
her (under inspirationsmateriale).
SPILLETIDER/-STEDER:
Nordisk Film Biografer – Skt. Knuds Torv, Aarhus C
Tirsdag d. 5. marts – torsdag d. 7. marts 2019
Tirsdag d. 12. marts – torsdag d. 14. marts 2019
Tirsdag d. 19. marts – torsdag d. 21. marts 2019
Alle dage kl. 10.00 (Filmpakke 1 for 3-4 år) og kl. 10.15
(Filmpakke 2 for 5-6 år)
Billetbestillingen åbner den 21. februar kl. 11.00
Malling Bio
Tirsdag d. 26. marts 2019
Onsdag d. 27. marts 2019
Begge dage kl. 9.30 (Filmpakke 1 for 3-4 år) og kl. 11.00
(Filmpakke 2 for 5-6 år)
Billetbestillingen åbner den 21. februar kl. 11.00

Praktisk information
Udbyder
Børnekulturhuset

Forløbstype

Koncert/forestilling

Målgruppe

3 - 6 år

Periode
05.03.2019 - 27.03.2019
Varighed
Filmpakke 1 (fra 3 år) varer 47 min.
Filmpakke 2 (fra 5 år) varer 54 min.
Dette forløb er gratis
Emneområde
Film, musik, teater og dans
Læreplanstemaer
Alsidig personlig udvikling
Kommunikation og sprog
Kultur, æstetik og fællesskab
Faciliteter
Mulighed for toiletbesøg
Handicapvenlige forhold

MiniBio præsenteres i samarbejde mellem
Børnekulturhuset, Aarhus Skolebio og Børn og Unge.

Formål
at vægte de 3-6-åriges møde med filmen som
kunstart.
at vække børnenes interesse for filmen ved at
lade dem opleve biografen som et kulturelt rum.
at så de første frø i børnene for de levende
billeders mange forskellige udtryk og fortællinger.

Kontakt udbyder
Børnekulturhuset
Valdemarsgade 1F
8000 Aarhus C

Tlf. 41 85 66 69
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Sted
MiniBio afvikles i Nordisk Film Biografer, Skt. Knuds
Torv og i Malling Bio.

Inspirationsmateriale
Læs mere om billetbestilling, spilletider og læs
beskrivelsen af pakke 1 og pakke 2 her:
Download fil

Tilmelding
Beskrivelse af tilmeldingsprocedure
Billetbestilling til Nordisk Film Biografer
Fra torsdag d. 21. februar kl. 11.00:
70 13 12 11 eller på nfbio.dk
Ved bestilling online kan der max bookes 9
billetter ad gangen.
Billetbestilling til Malling Bio
Fra torsdag den 21. februar kl. 11.00:
86 93 11 11 eller på minibio@mallingbio.com
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