


Biograferne i RUDERSDAL byder velkommen til filmoplevelser på det store lærred. 

Rudersdal kommunes Børnehave Bio er et initiativ, som hvert år afvikles i samarbejde 
med Bibliotekerne i Rudersdal, Reprise Teatret og Birkerød Bio.

Klubbens formål er, at bibringe de helt små børn en oplevelse af filmens og biografens 
magi. Alle filmene har et lødigt indhold i forhold til målgruppen 3-6 år. 

Repertoiret består af både klassiske og helt nye børnefilm, nogle med et klart 
pædagogisk sigte, andre af mere underholdende karakter. 

SIDE 1 / VELKOMMEN

Vi glæder os til at se jer alle igen i år!

Velkommen
til Børnehave Bio



SIDE 2 / INFO

Billetpris:
20 kr. pr. abonnement, som 
gælder for én person til alle 
forestillinger i hele sæsonen 
2018-2019

Mødetid:
Husk at komme til tiden, 
så der ikke er børn, der går 
glip af starten eller andre, 
der skal vente.

Madpakker:
Efter aftale kan I bruge 
foyeren eller biografen til at 
spise medbragte 
madpakker efter filmen. 

Tilmelding:
Tilmelding til Rudersdal 
Børnehave Bio 2018-2019 
sendes senest den 
7. september til:
reprisen@rudersdal.dk
Vi prøver at efterkomme 
alles ønsker, men det kan 
være svært. Derfor må I 
meget gerne påføre en 
2. prioritet på tilmeldings-
kuponen.
Bekræftelse på tilmelding-
en til Børnehave Bio mailes 
til alle tilmeldte institutioner 
i uge 37.

Adresse:
Reprise Teatret
Øverødvej 10-12 
2840 Holte 
Tlf: 45 42 10 26
www.reprisen.dk

Birkerød Bio 
Hovedgaden 34
3460 Birkerød
Tlf: 45 81 50 05
www.birkeroedbio.dk

Praktisk 
information



SIDE 3 / OKTOBER

DET GULE HUS – ELLA OG HENDES PAPA 
(10 MIN)
Danmark, 2011

Chloë og Thea besøger 4-årige Ella og hendes 
franske far. En film om venskab, magi og pandek-
ager. Ella har et fransk legehus, der ikke helt er i 
overensstemmelse med danske bygningsregler, 
hvor man kan drømmer sig væk til franske bjerge. 
En sjov, poetisk historie om hverdagens trylleri.

Reprise Teatret
Mandag d. 8. oktober kl. 9.30 og kl. 10.30
Tirsdag d. 9. oktober kl. 9.30 og kl. 10.30

Onsdag d. 10. oktober kl. 9.30 og kl 10.30
Torsdag d. 11. oktober kl. 9.30 og kl. 10.30

Birkerød Bio
Tirsdag d. 9. oktober kl. 9.30 og 10.30

OKTOBER



SALLIES HISTORIER – HR. WILDERS STJERNE  
(7 MIN.)

Danmark, 1998

Da Hr. Wilder var barn, ønskede han sig en stjerne i fødsels-
dagsgave. Det fik han ikke. Da han bliver voksen, beslutter 

han sig for, at nu skal det være. Hr. Wilder bygger derfor en 
stor stige, så han kan kravle op og snuppe sig en stjerne.

SIDE 4 / OKTOBER 

Samlet spilletid: 37 min.

MÆGTIGE MASKINER - BETONKANON  
(6 MIN.)
Danmark, 2009

Betonkanonen får sammen med betonslisken og 
pumpen blød beton lige derhen, hvor den skal 
være. Når betonen kommer ud på jorden, bliver 
den hård som sten, så man kan gå på den.



Reprise Teatret
Mandag d. 5. november kl. 9.30 og kl. 10.30
Tirsdag d. 6. november kl. 9.30 og kl. 10.30
Onsdag d. 7. november kl. 9.30 og kl 10.30

Torsdag d. 8. november kl. 9.30 og kl. 10.30

Birkerød Bio
Tirsdag d. 13. november kl. 9.30 og 10.30

SIDE 5 / NOVEMBER

STORVASK - FODBOLDSTRØMPER (5 MIN.)
Danmark, 2009

Vasketøjet har sit eget liv bag vaskemaskinens rude. Vaske-
maskinens rum forvandler sig til f.eks. et ishav, en garnjun-
gle, en legeplads eller et farligt undervandsunivers.

NOVEMBER



SIDE 6 / NOVEMBER

ASTONS STEN     
(9 MIN.)

Danmark, 2007

Aston er meget glad for sine ensomme sten som han finder 
hver dag på vejen hjem. Da samlingen bliver for stor til det 

lille hjem, stilles Aston overfor en meget stor udfordring, 
nemlig at skulle aflevere sin sten tilbage i naturen.

DEN LILLE RIDDER   
(25 MIN.)
Danmark, 1998

Der var engang en lille dreng, som boede i et rige, 
hvor skænderier, slåskampe, raseri og vrede var 
forbudt. Derfor var der ikke længere brug for rid-
dere. Det var drengen ked af, for det eneste, han 
ønskede sig, var at blive en ædel ridder. Drengen 
rejste ud i verden for at lære sig kunsten at være 
en ægte ridder.

Samlet spilletid: 39 min.



Reprise Teatret
Mandag d. 3. december kl. 9.30 og kl. 10.30
Tirsdag d. 4. december kl. 9.30 og kl. 10.30
Onsdag d. 5. december kl. 9.30 og kl 10.30

Torsdag d. 6. december kl. 9.30 og kl. 10.30

Birkerød Bio
Tirsdag d. 11. december kl. 9.30 og 10.30

SIDE 7 / DECEMBER

SNUTTEFILM – ALLE MÅ KOMME MED 
(5 MIN.)
Sverige, 2010

Pigen kører rundt i en stor blå lastbil. I den blå 
lastbil er der plads til alle: En nissemand, der 
fryser, en gris, der roder i mudder, en dreng, 
der falder, en hund, der står ude i regnen og en 
trist bamse. Alle må komme med ud at køre i 
den store blå lastbil. Hvor kører de mon hen, og 
hvad skal de, når de kommer frem?

DECEMBER



STORVASK - TIGERSOKKER (5 MIN.)
Danmark, 2010

 
Instruktøren Kassandra Wellendorf skaber et surrealistisk 

univers, hvor vaskemaskinens rum forvandler sig til et ishav, 
en garnjungle, en pjaltetøjsverden, en legeplads eller et 

farligt undervandsunivers.

SIDE 8 / DECEMBER

Samlet spilletid: 41 min.

ERNST PÅ SKØJTER (7 MIN.)
Danmark, 2000

Det er vinter, Ernst og mor skal i parken og stå 
på skøjter på den frosne sø. Ernst ser en sød lille 
skøjteprinsesse suse rundt på isen. Mor kalder, 
Ernst tager sit første skridt på isen, men kan ikke 
bremse og falder pladask foran et afspærret 
område, hvor isen er tynd. Ernst kommer op igen, 
skøjteprinsessen suser forbi ham, og Ernst følger 
efter hende så godt han kan.



MÆGTIGE MASKINER - 
KÆDEGRAVER (6 MIN.)
Danmark, 2009

Kædegraveren er som en stor 
motorsav, der kan grave render i 
jorden. Manden kan styre kæde-
graveren, så renderne bliver lige 
dybe hele vejen. Så kan kæde-
graveren bagefter lægge en tyk 
ledning i jorden. Til sidst kommer 
bulldozeren og dækker renderne 
til igen.

LILI FÅR BESØG 
(3 MIN.)
Danmark, 2015

Lili får besøg. Og ikke af hvem 
som helst, men af sin allerbed-
ste veninde, Molly. At forvent-
ningens 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. Men så 
er der jo forventningens glæde 
indtil næste gang.

CIRKELINE – HØJT FRA 
TRÆETS GRØNNE TOP 
(14 MIN.) 
Danmark, 1970

Det er jul, og musene og Cir-
keline 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.

Samlet spilletid: 39 min.

SIDE 9 / DECEMBER



Reprise Teatret
Mandag d. 7. januar kl. 9.30 og kl. 10.30
Tirsdag d. 8. januar kl. 9.30 og kl. 10.30
Onsdag d. 9. januar kl. 9.30 og kl 10.30

Torsdag d. 10. januar kl. 9.30 og kl. 10.30

Birkerød Bio
Tirsdag d. 15. januar kl. 9.30 og 10.30

Ken-Allen og friheden (5 min.)
Danmark 2007

Den sande historie om orangutangen 
Ken-Allen, der gang på gang stikker af 
fra zoologisk have. Verden udenfor er 
spændende, og Ken-Allen har svært ved 
at blive i haven og forbavsende gode 
evner for at bryde ud af sit bur. En teg-
nefilm om en orangutang, der udfordrer 
sig selv og får en masse oplevelser. Men 
livet i friheden er ikke så nemt.

JANUAR

SIDE 10 / JANUAR



Isblomstens hemmelighed (27 min.)
Danmark 2010

Første gang Svindel forsøger at trylle, 
kommer han ved et uheld til at skyde 
oldefars tryllestav langt ind i De Grønne 
Ærters Dal, hvor han møder Fup, der 
ændrer hele Svindels livsanskuelse. De 
to venner vender tilbage med en anden 
og meget mere magisk tryllestav, end 
den oldefar har brugt hele sit liv. Men da 
Svindel prøver at trylle for anden gang, 
går noget galt, og han mister oldefar. 

Samlet spilletid: 40 min.

SIDE 10 / JANUAR



FORÅRSFEST (5 MIN.)
New Zealand, 2016

Det er forår i skoven. Hjortene har hver deres fugleflok sid-
dende 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 starter 
en musikalsk kædereaktion. Og det viser sig, at den lille hjort 
og den hæse fugl har skjulte talenter.

Reprise Teatret
Mandag d. 4. februar kl. 9.30 og kl. 10.30
Tirsdag d. 5. februar kl. 9.30 og kl. 10.30
Onsdag d. 6. februar kl. 9.30 og kl 10.30
Torsdag d. 7.februar kl. 9.30 og kl. 10.30

Birkerød Bio
Tirsdag d. 5. februar kl. 9.30 og 10.30

FEBRUAR

SIDE 11 / FEBRUAR



FLAGERMUSEN (4 MIN.)
Tyskland, 2015 

Dyrene på bondegården er sammen hele dagen – bortset 
fra flagermusen, som er et natdyr. Den vågner først rigtigt 
op, når det er blevet mørkt. Så er alle de andre dyr faldet 

i søvn, og der er ikke nogen at lege med. Men der er et 
andet dyr, som heller ikke sover, og det er heldigvis i lege-

humør.

DEN LILLE FUGL OG LARVEN (4 MIN.)
Schweiz, 2017 

I et træ bor en lille fugl. Den opdager en larve, som 
æder bladene. Da fuglen hiver larven væk, falder de 
begge ned. En ræv dukker op, og fuglen og larven 
flygter sammen. Larven redder flere gange den lille fugl 
fra ræven. Undervejs forpupper larven sig og bliver til 
en sommerfugl.

SIDE 12 / FEBRUAR



SIDE 13 / FEBRUAR

Samlet spilletid: 33 min.

PRIK OG PLET LEGER MED 
DEJ (7 MIN.)
Sverige, 2013 

Prik og Plet er sultne, men de 
har ikke noget mad. De beslut-
ter sig for at bage boller og lave 
havregrynskugler. Mens de bager, 
bliver køkkenet meget rodet, og 
de får mel over det hele. Men det 
er der heldigvis råd for.

MIN OLDEFARS HISTORIER 
- FISKETUREN (9 MIN)
Danmark, 2016 

Theodor og Oldefar tager ned til 
søen for at fiske. Oldefar fortæller 
”Tykke-historien” om, hvordan ham 
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, og lakridspiberne må først 
spises, når de har fanget en fisk. 
Men da Oldefar tager sig en lille lur, 
kan Theodor ikke dy sig. 

ULV (4 MIN.)
Tyskland, 2015 

En ulv går rundt i skoven og 
prøver at se farlig ud; den knur-
rer og skræmmer de andre dyr. 
Men da den bliver alene, opfører 
den sig pludselig anderledes. 
Den tager ballettøj på og beg-
ynder at danse. En and får øje 
på ulven og begynder at grine 
og drille. Ulven bliver vred. Men 
så opdager ulven, at anden også 
har en hemmelighed.



Reprise Teatret
Mandag d. 4. marts kl. 9.30 og kl. 11.00
Tirsdag d. 5. marts kl. 9.30 og kl. 11.00
Onsdag d. 6. marts kl. 9.30 og kl 11.00
Torsdag d. 7. marts kl. 9.30 og kl. 11.00

Birkerød Bio
Tirsdag d. 12. marts kl. 9.30 og 11.00

SIDE 14 / MARTS

TIGRE OG TATOVERINGER (43 MIN)
Danmark, 2010

Den lille forældreløse pige Maj bor hos sin onkel Sonny, 
der er tatovør. Selvom de har det utroligt godt 
sammen, er de begge enige om, at Maj hellere bør bo 
hos en rigtig familie med en sød mor, en klog far og en 
skæg storebror - ligesom de familier, der altid er i fjern-
synet. En dag kommer Maj til at tatovere en barsk fyr fra 
den lokale motorcykelklub med alfer, nisser og 
prinsesser på ryggen. Af frygt for mandens vrede må 
Maj og Sonny flygte ud af byen. 

Samlet spilletid: 43 min.

MARTS




