Hold 1 kl.10 pris 130,-kr

3/10-2020

Dronning Numse, Min
oldefars historier:
fisketuren, Min mosters historie: vind
i sejlene, Flagermusen, Ulv.

Ialt 40 min.

Første gang viser vi
5 små film. Det er en
blandet filmpakke fra
Dabuf og DFI. Der
bliver vist en blanding
af animation og kortfilm
tilpasset aldersgruppen.

Filmen slutter kl.10.40

7/11-2020

Det gule hus - drømmevæsnerne, Ørnen
der havde højdeskræk, Cirkeline

Ialt 45 min.

Denne gang skal I se 3
dejlige børnefilm. Det er
en blandet filmpakke fra
fra Dabuf og DFI. Der
bliver vist både animation og kortfilm tilpasset
aldersgruppen.

Filmen slutter kl.10.45

5/12-2020

Den allerførste sne,

28 min, animation, UK
Cirkeline - Højt fra
træets grønne top,

14 min, animation, DK,
1970
I den allerførste sne,
møder vi Thor, som bliver væk fra sin familieheldigvis får han hjælp.
Hos Cirkeline er det blevet jul. På vejen hjem fra
juletræsfælding, er de
ved at fare vild, men får
hjælp af den lille nissealf
og alle samles til den
helt store julefest.
Filmen slutter kl.10.45

9/1-2021

Tigre og tatoveringer,
animation, 43 min,

DK, 2010

6/2 -2021

spillefilm, 75 min, DK, 2019
Kaptajn Bimse,

Forældreløse Maj bor
hos sin tatovør-onkel.
En dag tavoverer Maj
en barsk fyr, som ikke
er tilfreds, og Maj og
hendes onkel må flygte.
På deres vej gennem
skoven møder Maj magiske væsener og cirkusfamilie, der bor sammen
med en stor tiger. Men
hvad er en rigtig familie
egentlig?

Baseret på den populære
børnebog af Bjarne Reuter, som skrev 6 eventyrlige bøger om Kaptajn Bimse. I det første
eventyr møder vi 7-årige
Anna. Hun er ked af,
at hun glemt sin dukke
Sophie i sommerhuset,
og hendes forældre vil
ikke hente den. Sammen
med bamsen Johnson
tager hun sagen i egen
hånd.

Filmen slutter kl.10.45

Filmen slutter kl.11.15

6/3-2021

Grøffeldyret,

UK, 2009

30 min,

Cirkeline - kanonfotograf Frederik, 13 min.

DK, 1970 begge animationsfilm

En mus møder en ræv,
en ugle og en slange,
som alle har lyst til en
lækker musegodbid.
Musen redder sit liv ved
at fortælle om det farlige
Grøffeldyr. Så langt så
godt...

Filmen slutter kl.10.45

