


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. 

VELKOMMEN
TIL BØRNEHAVE BIO
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Biograferne i RUDERSDAL byder velkommen til 
filmoplevelser på det store lærred. 



Billetpris:
20 kr. pr. abonnement, som gælder for én person til alle forestillinger i hele sæsonen 2022-23.

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

Tilmelding:

Tilmelding til Rudersdal Børnehave Bio 2022-23 skal ske senest 12. sep. 2022 og sendes til 

reprisen@rudersdal.dk

PRAKTISK 
INFO
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Adresser:
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



KVÆK
(7 MIN)
Schweiz 2018. Tilladt for alle.
Instruktør: Nils Hedinger

Realfilm og animation bliver blandet i den lille, 
ordløse fortælling om at føle sig anderledes. En 
haletudse svømmer glad rundt i en sø med mange 
andre haletudser. Men en dag får alle de andre 
ben og går på land. Nu er den lille haletudse, som 
ikke har  fået ben, alene i søen. Den møder skræm-
mende krebsdyr på bunden, men bliver gode 
venner med en snegl. 

Reprise Teatret
Mandag d. 3. oktober kl. 9.30 og 10.30
Tirsdag d. 4. oktober kl. 9.30 og 10.30
Onsdag d. 5. oktober kl. 9.30 og 10.30
Torsdag d. 6. oktober kl. 9.30 og 10.30

Birkerød Bio
Tirsdag d. 4. oktober kl. 9.30 og 10.30

OKTOBER 2022
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HVEM? II 1:8 – HVEM SOVER IKKE?
(5 MIN.)

Sverige 2019. Dansk tale. Tilladt for alle.
Instruktør: Jessica Laurén

Nogle gange kan man blive ramt af hjemve – særligt når det 
bliver mørkt. Kanin skal sove hjemme hos Bamse. Kanin og 
Bamse har glædet sig. De leger og spiser, ser børne-tv og 

hygger sig. Så er det tid til at gå i seng. Bamse er ved at  
falde i søvn, men det er Kanin ikke. Lige pludselig 

ombestemmer han sig og vil ikke længere sove hos Bamse. 
Sengen er for blød, der lugter ikke ligesom derhjemme. 

LILI MØDER EN DUM UNGE
(3 MIN.)
Danmark 2015. Dansk tale. Tilladt for alle.
Instruktør: Siri Melchior

Lili hører en dum unge inde på den anden side 
af hækken. Lili hader dumme unger. Og når Lili 
smider ting over hækken, smider den 
dumme unge dem tilbage! Lili må 
hævne sig og finder et hul i hækken. 
Men tænk, den dumme unge 
ligner hende på en prik! 
Og så hedder hun Lola. 
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KAKERLAKKEN OG HAVET
 (6 MIN.)

Belgien 2015. Dansk tale. Tilladt for alle.
Instruktør: Anton Setola

På et blad i skoven ligger en lille kakerlak og drømmer sig 
væk i en fredfyldt søvn. Men en nysgerrig hånd får en finger 

med i spillet, og pludselig ender vores lille ven i vandet. 
Kakerlakken vil gerne hjem til sit blad, men han er omringet 

af farer. Han må ofre sine følehorn og sine ben ét efter et, 
og efter en lang rejse henover havet og gennem luften 
lykkes det ham at komme tilbage på landjorden. Og på 

mirakuløs vis er hans ben og følehorn også skyllet i land. Nu 
kan kakerlakken måske endelig hvile?

LILLEFINGER – MARMELADETYVEN
(5 MIN.)
Danmark 2015. Dansk tale. Tilladt for alle.
Instruktør: Mette Skov

Myren har ikke tid til at lege med Lillefinger, han 
leger med flueungerne inde i sit hus.
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VITELLO BLIVER FORRETNINGSMAND
(7 MIN.)

Danmark, 2018. Dansk tale. Tilladt for alle.
Instruktør: Dorte Bengtson 

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…

LYGTEFISK
(3 MIN.)
Tyskland 2018. Tilladt for alle.
Instruktører: Julia Ocker

En humoristisk, ordløs fortælling om at være 
mørkeræd. En lille lygtefisk går i seng og 
slukker for sin lygte. Men da mørket sænker sig, 
ligner vandplanter og småfisk pludselig uhyrer og 
drager. Det viser sig dog, at et af ’monstrene’ kan 
hjælpe lygtefisken, så den ikke længere er 
bange.
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Samlet spilletid: 36 min.



MÆGTIGE MASKINER – BETONKANON
(6 MIN.)
Danmark 2009. Dansk tale. Tilladt for alle.
Instruktør: Henrik Selin Lorentzen

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. 7. november kl. 9.30 og 10.30
Tirsdag d. 8. november kl. 9.30 og 10.30
Onsdag d.9. november kl. 9.30 og 10.30
Torsdag d. 10. november kl. 9.30 og 10.30

BIRKERØD BIO
Tirsdag d. 8. november 
kl. 9.30 og 10.30

NOVEMBER 2022
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BIRKERØD BIO
Tirsdag d. 8. november 
kl. 9.30 og 10.30

SALLIES HISTORIER – HR. WILDERS STJERNE
(7 MIN.)
Danmark 1998. Dansk tale. Tilladt for alle.
Instruktør: Peter Hausner, Søren Tomas

Da Hr. Wilder var barn, ønskede han sig en stjerne i fødselsdagsgave. Det fik han ikke. Da han bliver vok-
sen, beslutter han sig for, at nu skal det være. Hr. Wilder bygger derfor en kæmpemæssig stige, så han 
kan kravle op og snuppe sig en stjerne. Men hvad er nu det? Stjernen virker ikke som om, den rigtig trives 
i Hr. Wilders stue. 
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DESMONDS ÆBLETRÆ
(14 MIN.)
Sverige 2004. Dansk tale. 
Tilladt for alle. 
Instruktør: Magnus Carlsson

En lille fortælling om grisen 
Desmond og dyrene fra Hindbær-
skoven. Foran sit hus har Desmond 
et æbletræ, som han er frygtelig 
glad for. Desmond bager lækre 
muffins af æblerne fra sit træ, men 
en nat vågner han ved et frygteligt 
spektakel. Næste dag er træet 
blevet ødelagt. Men hvem står bag 
forbrydelsen? Er det roden Ville? 
Eller måske sumpkrapylet - hvis det 
altså overhovedet findes? 
Spændingen stiger, mens alle 
dyrene fra Hindbærskoven hjælpes 
ad med at finde ud af, hvem der har 
ødelagt Desmonds æbletræ.
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SAFARI EUROPA – HUGORM
(6 MIN.)
Danmark 2010. Dansk tale. Tilladt for alle.
Instruktør: Adam Schmedes

Hugormen har ry for at være aggressiv. I virkeligheden er den sky og bange for mennesker. 
Hvis den møder os på badestranden, stikker den, på trods af sit giftige bid, hellere af. Men når 
den er sulten, bruger den al sin gift, og selvom byttet i første omgang får lov at løbe væk, får 
hugormen alligevel noget at spise til sidst. 
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Samlet spilletid: 33 min.



RITA OG KROKODILLE: JUL 
(5 MIN.)
Danmark 2018. Dansk tale. Tilladt for alle.
Instruktør: Siri Melchior

Rita og Boris bager brunkager. De fortæller 
Krokodille 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. Specielt ikke Boris. Kun, hvis 
du tror, kan der ske mirakler.

REPRISE TEATRET
Mandag d. 5. december kl. 9.30 og 10.30
Tirsdag d. 6. december kl. 9.30 og 10.30
Onsdag d. 7. december kl. 9.30 og 10.30
Torsdag d. 8. december kl. 9.30 og 10.30

BIRKERØD BIO
Tirsdag d. 6. december kl. 9.30 og 10.30

DECEMBER 2022
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CIRKELINE: HØJT FRA TRÆETS GRØNNE TOP
(14 MIN.)

Danmark 1970. Dansk tale. Tilladt for alle.
Instruktør: Jannick Hastrup

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.

PETER PIX: GAVEN
(1 MIN.)
Danmark 2013. Dansk tale. Tilladt for alle. 
Instruktør: Trine Heller Jensen

Peter Pix sidder ved bordet. Han keder sig og 
roder med et stykke papir, han pludselig kan 
forme i luften til en æske. Han tager en tusch og 
tegner en rød streg, som pludselig bliver til 
gavebånd og binder sig selv rundt om kassen. Nej, 
det er jo en gave, og den er til mig! Peter Pix bliver 
glad, kysser og krammer gaven.



HUNDEN IB 6:10 – 
HUNDEN IB HOLDER LILLEJULEAFTEN

(4 MIN.)
Danmark 2019. Dansk tale. Tilladt for alle.

Instruktør: Trine Laier 

Ib og Mus holder lillejuleaften. 
De har gaver til hinanden. Små gaver. 

Så de glæder sig til store juleaften.

LILLEFINGER – LILLEBROR
(5 MIN)
Danmark 2015. Dansk tale. Tilladt for alle.
Instruktør: Mette Skov

Lillefingers ven Myren synes ikke altid, det er nemt 
at være den lille. Heller ikke når der skal pyntes 
juletræ.

13



VITELLO KØBER EN VIDUNDERLIG JULEGAVE
(7 MIN.)
Danmark 2018. Dansk tale. Tilladt for alle.
Instruktør: Dorte Bengtson

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 vidunderlige julegaver til ham… 
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Samlet spilletid: 36 min.



Løve 
(3 min.)
Tyskland 2018. Tilladt for alle.
Instruktør: Julia Ocker

Gazellen tror ikke, at løven kan fange ham. 
Men så begynder løven at løbetræne.

REPRISE TEATRET
Mandag d. 9. januar kl. 9.30 og 10.30
Tirsdag d. 10. januar kl. 9.30 og 10.30
Onsdag d. 11. januar kl. 9.30 og 10.30
Torsdag d. 12. januar kl. 9.30 og 10.30

BIRKERØD BIO
Tirsdag d. 10. januar kl. 9.30 og 10.30

JANUAR 2023
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DEN LILLE GRÅ ULV – VINTER
(6 MIN.)

Norge 2016. Dansk tale. Tilladt for alle
Instruktør: Natalia Malykhina

Det er vinter i skoven. Der er sne overalt, og alle dyrene 
ligger i ly for kulden. Men den lille grå ulv er ensom, sulten 

og trist. Vinden suser og bider i hans snude. Men hov, hvad 
var det? Midt i sneen finder han en mærkelig ting. En bog? 

Hvad kan den bruges til? Kan han spise den eller søge ly 
for vinden med den? Bogen viser sig at være fuld af  

eventyr, og den minder den lille grå ulv om sommer og 
varmere tider. Her er det kun fantasien, der sætter grænser. 

Nu kan den lille grå ulv måske bedre falde til ro?

RITA OG KROKODILLE – NAT
(5 MIN.)
Danmark 2018. Dansk tale. Tilladt for alle.
Instruktør: Siri Melchior

Månen, stjernerne og planeterne er en anden 
verden end vores. Mon der bor nogen derude? 
Nogen, som er anderledes end os? Måske er de 
grønne? Som Krokodille! Eller måske er der nogen 
præcis som os? En rum-Rita og en rum-Krokodille! 
Det tager Rita og Krokodille på en fantasifuld 
rumrejse for at finde ud af.

16



LILLEFINGER – DET FROSNE DYR 
(5 MIN.)

Danmark 2015. Dansk tale. Tilladt for alle.
Instruktør: Mette Skov

Myren og Lillefinger finder et dyr, der er frosset inde i en 
isblok.

GODBID
(1 MIN)
Frankrig 2016. Tilladt for alle.
Instruktør: Burcu Sankur, Geoffrey Godet

Skoven er fuld af dyr i forskellige farver og stør-
relser. Hejren vil have sommerfuglen som godbid. 
Slangen snapper ud efter fuglen. Fiskene er sultne 
efter plankton. Men hvem spiser hvem til sidst?
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EDDERSKØNNE EDDERKOPPER 
– HVEPSEEDDERKOPPEN

(7 MIN.)
Danmark, 2018. Dansk tale. Tilladt for alle.

Instruktør: Adam Schmedes

Hvepseedderkoppen er ikke bare smuk, hun er også 
en sand kunstner. Hun har mange forskellige typer af 

spind, tilmed i flere farver. Hendes ægkokon er et rent 
mesterværk, bygget til at modstå alle vinterens vejrlig 

og pyntet efter alle kunstens regler. De små hvepseed-
derkoppeunger kan allerede fra deres første dag bruge 

spindet til noget helt eventyrligt.

VITELLO MØDER GUD
(7 MIN.)
Danmark 2018. Dansk tale. Tilladt for alle.
Instruktører: Dorte Bengtson

Vitello har en af de dage hvor det ikke er så sjovt 
at være Vitello og ikke at have nogen far. Men så 
møder han en gammel mand med et meget stort 
hvidt skæg. Han sidder med en øl på en bænk ved 
centeret. Vitello kender kun to gamle mænd med 
så store hvide skæg. Gud og Julemanden. Og 
det er ikke jul. Og Gud kan som bekendt få 
alting til at ske, alt I hele verden…
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Samlet spilletid: 34 min.



RITA OG KROKODILLE – FORÅR
(6 MIN.)
Danmark 2018. Dansk tale. Tilladt for alle
Instruktør: Siri Melchior

Forår er smukt. Der er fine ny 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. Krokodille er ikke vild med mudder, men han 
får Rita fri. Så sidder Krokodille fast. Rita er bange 
og løber afsted efter hjælp. Men Rita er modig og 
tager tilbage til Krokodille for at redde ham.

REPRISE TEATRET
Mandag d. 6. februar kl. 9.30 og 10.30
Tirsdag d. 7. februar kl. 9.30 og 10.30
Onsdag d. 8. februar kl. 9.30 og 10.30
Torsdag d. 9. februar kl. 9.30 og 10.30

BIRKERØD BIO
Tirsdag d. 7. februar kl. 9.30 og 10.30

FEBRUAR 2023
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LILLEFINGER – FØDSELSDAGEN
(5 MIN.)

Danmark 2015. Dansk tale. Tilladt for alle.
Instruktør: Mette Skov

Lillefinger og Myren fejrer fødselsdag for klatretræet. 
Om serien: Lillefinger og Myren er bedste venner. De laver 

alting sammen, men nogen gange går det ikke helt som 
planlagt. Hvad sker der hvis man kommer til at smadre en 

rude? Og hvordan kommer man hjem igen, hvis man er ble-
vet taget af blæsten og blæst langt, langt væk? Det er ikke 

altid nemt at være venner med nogen, for hvordan bliver 
man enig med hinanden uden at gå på kompromis med sig 

selv? Alt det og meget mere oplever Lillefinger og Myren.

VITELLO SKAL HAVE EN PAPFAR
(7 MIN.)
Danmark 2018. Dansk tale. Tilladt for alle.
Instruktør: Dorte Bengtson

Mor kysser en skaldet mand, der hedder Gregers, 
ude ved havelågen. Vitello er bekymret 
for hvad det er for noget. Hans 
hemmelige kæreste, Kamma, 
tror han skal have en papfar. 
VItello bander sine bedste 
bandeord, for han har jo allerede en 
far, der både er sjuft og superengel…
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ANTONS LILLE GRYDE 
(6 MIN.)

Frankrig 2014. Dansk tale. Tilladt for alle 
Instruktør: Eric Montchaud

Anton er ikke ligesom alle andre. Han har en lille, rød gryde, 
som han altid slæber efter sig. Den er der bare. Andre 

mennesker synes, det er lidt mærkeligt. De ser kun den lille 
gryde, selvom Anton er god til mange ting. De skulle bare 

vide, hvor besværligt det er at slæbe på den lille gryde. En 
dag møder Anton en særlig person, der får ham til at se tin-
gene i et helt nyt lys. Måske er gryden til at bære alligevel?

ALMA FLYTTER PÅ LANDET: DEN NYE 
BØRNEHAVE 
(9 MIN.)
Danmark 2018. Dansk tale. Tilladt for alle
Instruktør: Christian Sønderby Jepsen

Kan Alma finde nye venner i den nye børnehave, 
selvom hun er genert? Alma og hendes familie fly-
tter fra deres dejlige lejlighed i byen og ud i et hus 
på landet. Alma synes, det er svært at sige farvel 
til alt det kendte og goddag til alt det ukendte: 
Ny seng, ny børnehave og nye venner. Men 
heldigvis bliver alt ikke ved med at være nyt!
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Samlet spilletid: 35 min.



DYRENE I HAKKEBAKKESKOVEN
(75 MIN.)
Norge 2017. Dansk tale. Tilladt for alle.

Mikkel Ræv truer idyllen i skoven, så Morten Skovmus 
laver en lov, der forbyder dyrene at æde hinanden. Nu 
skal de leve af grøntsager. Den herlige dukkefilm er 
baseret på Thorbjørn Egners elskede børnebogsklassiker 
og indeholder selvfølgelig både alle de kendte karakterer 
og herlige sange.

REPRISE TEATRET
Mandag d. 6. marts kl. 9.30 og 11.00
Tirsdag d. 7. marts kl. 9.30 og 11..00
Onsdag d. 8. marts kl. 9.30 og 11.00
Torsdag d. 9. marts kl. 9.30 og 11.00

BIRKERØD BIO
Tirsdag d. 7. marts kl. 9.30 og 11.00

MARTS 2023
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Samlet spilletid: 75 min.

BEMÆRK: Lang film




