
TID, STED OG BILLETSALG

Fri entré efter først-til-mølleprincippet.
Billetterne kan afhentes i forbindelse med forevisningerne. Kom i god tid!
MiniBio præsenteres i samarbejde mellem Aarhus Skolebio, Børn og Unge og Børnekulturhuset.

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 

Kl. 10.00 (Filmpakke 1 for 3-4 år) og kl. 10.15 (Filmpakke 2 for 5-6 år) 

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.

Malling Bio
Tirsdag d. 26. marts 2019 

Onsdag d. 27. marts 2019

Kl. 9.30 (Filmpakke 1 for 3-4 år) 

Kl. 11.00 (Filmpakke 2 for 5-6 år) 

Billetbestilling til Malling Bio
Fra torsdag den 21. februar kl. 11.00: 

86 93 11 11 eller på minibio@mallingbio.com

MINIBIO

http://nfbio.dk
mailto:minibio%40mallingbio.com?subject=MiniBio%20-%20billetbestilling


Vitello graver et hul
Vitello keder sig. Han har nemlig ikke nogen at lege med. Hans mor sender ham ud for at lege og siger, at han skal finde 
en ny ven. Vitello møder en nysgerrig dreng, der foreslår, at de graver et hul på cykelstien, så de kan fange en ny ven til 
Vitello. De graver og knokler, men så sker der noget uventet…

Hænderne op
Olivers far og mor er travle mennesker og bruger den stramme fru Brusse som børnepasser for Oliver på seks år og Lou-
ise på to. Fru Brusses forhistoriske forståelse for børneopdragelse irriterer dog Oliver, som meget hellere vil passes af 
den lækre 16-årige Josephine. Ved hjælp af en nødløgn aflyser han fru Brusse, men er så alene hjemme med lillesøster 
Louise. Det er for så vidt i orden - indtil Oliver smækker sig ude og dermed Louise inde i huset. Nu er gode råd dyre!

Det gavmilde lille pindsvin
Pindsvinet finder et saftigt rødt æble i skoven, men de andre dyr er også sultne. Heldigvis er pindsvinet god til at dele 
med andre, og snart er der disket op til en regulær festmiddag.

Min oldefars historier – Fisketuren
Theodor og Oldefar tager ned til søen for at fiske. Oldefar fortæller om, hvordan han og Tykke engang fangede en fisk, 
fordi de puttede lakridspiber på krogen. Theodor vil også fange en fisk; men han må ikke selv putte madding på, fordi 
krogen er så skarp. Lakridspiberne må først spises, når de har fanget en fisk. Men da Oldefar tager sig en lille lur, tager 
Theodor dog chancen alligevel!

Den lille fugl og egernet
Den lille fugl har travlt med at vande de sidste efterårsblade. Det frække egern driller og snupper vandkanden. De jagter 
hinanden og leger i de store bunker af blade, men alt er ikke det rene sjov. Den sultne ræv ligger nemlig på lur, og den 
er ikke så nem at narre. 

FILMPAKKE 1 47 MIN. – FRA 3 ÅR

Røde ører
Otteårige Herman er en helt almindelig dreng, der går i fritidsklub og fantaserer om superhelte. Han er blevet forelsket 
i Britta, men han tør ikke sige noget til hende. ‘Røde ører’ handler om Hermans forsøg på at komme til at tale med 
Britta - og om superhelten Overman, som prøver at hjælpe, men som mest er til besvær.

Josefines bondegård – Køkkenhaven
Josefine har fået lov til at få sin helt egen køkkenhave, og hendes far hjælper hende med at hente gødning og plante 
grøntsager i den. Imens har morfar slagtet en hane, de skal spise til aftensmad, og han har lovet Josefine, at hun må 
plukke fjerene af den og være med til at rense den.

Binke kan ikke flyve
En ægte klassiker af en lille tegnefilmmusical for børn. Fugleungen Binke kan ikke flyve og efterlades derfor hos 
skovmusen Oskar, da de voksne fugle om efteråret drager sydpå. Men selv om man godt kan savne far og mor, er der da 
også skæg og ballade, mens man venter på foråret. Og på at kunne beherske flyvningens vanskelige kunst.

Planeten Willi 
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 vores planet. 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.

FILMPAKKE 2  54 MIN. – FRA 5 ÅR


