EFTERÅR 2019
BØRNEBIFFEN
Sted

Film

Alder Dato

Tid

Varighed

Ry Biograf

Børnebiffen fra 3 år

3-4

1. oktober

kl. 9.30

33 min

Ry Biograf

Børnebiffen fra 5 år

5-6

2. oktober

kl. 9.30

46 min

Kulturhuset Skb

Børnebiffen fra 3 år

3-5

8. oktober

kl. 9.30

33 min

Kulturhuset Skb

Børnebiffen fra 5 år

5-6

9. oktober

kl. 9.30

46 min

BioHuset, Galten

Børnebiffen fra 3 år

3-5

22. oktober

kl. 9.30

33 min

BioHuset, Galten

Børnebiffen fra 5 år

5-6

23. oktober

kl. 9.30

46 min

MUSEUM I BØRNEHØJDE
Type

Mødested

Uge

Alder

Tid

Omvisning

Foran Museum Skanderborg

45 tirsdag, onsdag, torsdag

3-6

kl. 9.30 og kl 11.00

Omvisning

Foran Museum Skanderborg

46 tirsdag, onsdag, torsdag

3-6

kl. 9.30 og kl 11.00

Omvisning

Foran Museum Skanderborg

47 tirsdag, onsdag, torsdag

3-6

kl. 9.30 og kl 11.00

Omvisning

Foran Museum Skanderborg

47 tirsdag, onsdag, torsdag

3-6

kl. 9.30 og kl 11.00

NATURVEJLEDNINGER
Type

Mødested

Dato

Alder

Tid

Naturvejledning

Aftales med
naturvejleder

28. august. 3., 4., 6., 10.,
11., 12., 24., 25. september

3-6

9.30-11.30

OBS!
KUN ÉN INSTITUTION
PR MUSEUMSOMVISNING OG NATURVEJL.

TILMELDING ÅBNER 14. AUGUST KL.10: http://bit.ly/2r8LJYz
Kontakt: snaevar.albertsson@skanderborg.dk, tlf: 24767367

BØRNEBIFFEN
FRA 3 ÅR 36 MIN

MYRE

Alle myrerne arbejder perfekt sammen. Men der er én
myre, der gør alting anderledes.
Instruktør: Julia Ocker

Cirkeline - Kanonfotograf
Frederik
Musen Fredrik finder et filmkamera og drager ud for
at optage de forskellige
dyr. Efter mange farefulde
oplevelser kommer han
hjem og får at vide, at der
ikke er film i apparatet.

RITA OG KROKODILLE BLÅBÆR
Peter Pix - Kærestebrevet

Rita og Krokodille plukker
blåbær. Rita holder godt øje
med alt hvad Krokodille gør.
Hvis han spiser blåbær, bliver hans tunge blå! Men der
i buskene ligger en bamse.
Rita elsker den ved første
øjekast. Hun elsker den, som
var den hendes egen. En lille
pige leder i blåbærbuskene
efter noget hun har mistet.
Men det var Rita, som fandt
bamsen. Hvis bamse er det
nu?
Instruktør: Siri Melchior

Peter Pix kommer ind med
et brev, dufter spændt til
det, åbner og trækker et
rødt papirhjerte ud. Hjertet
slår, mens han kigger på et
billede af sin udkårne. Han
gør sig klar til at møde hende. Prøver skjorter, sætter
håret og kigger sig i spejlet.
Mangler der noget? Skæg!
Instruktør: Trine Heller Jensen

Storvask - Hemmeligheden
Instruktøren Kassandra Wellendorf har med animationsfilmene »Storvask« skabt
en række små fortællinger,
der tager udgangspunkt i
fantasien om, at vasketøj
har sit eget liv bag vaskemaskinens rude.
Instruktør: Kassandra Wellendorf

Og hvordan kommer
man hjem igen, hvis
man er blevet 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.
Instruktør: Mette Skov

LILLEFINGER - ALENE I
VERDEN
Myren kan ikke finde
hverken Lillefinger eller
hans familie og føler sig
forladt og alene.
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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?
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BØRNEBIFFEN
FRA 5 ÅR 48 MIN

VITELLO FÅR EN KLAM
KÆRESTE

LVitello leger ikke med tøser,
og hende der er flyttet ind I
nummer 27 og hedder Kamma, er helt klart en tøs. En tøs,
der siger at hun har en skør
hamster. Og Vitello har aldrig
nogensinde set en skør hamster…
Instruktør: Dorte Bengtson

JOSEFINES BONDEGÅRD HUNDEHVALPEN
Familiens gamle hund Laika
trænger til en ny legekammerat, så familien tager til
Jylland for at hente en lille ny
hvalp, der skal med hjem og
bo hos dem på gården.

Instruktør: Emil Langballe
Odd er et æg

Drengen Odd er ikke
ligesom de andre børn.
Hans hoved er meget skrøbeligt – ligeså skrøbeligt
som et æg. Han føler sig trist
og tør ikke lege vilde lege
med de andre. Men en dag
møder han pigen Gunn, der
er klædt ud som en bi.

Instruktør: Kristin Ulseth

MUSEUM I BØRNEHØJDE

1 minut natur

MUSEUMSOMVISNING - CA 1 TIME
3-6 år

Det er sommer og solskin.
En dreng og hans søster
tager til stranden. Men vinden kommer fra en særlig
retning, så havet er fuld
af vandmænd og brandmænd: det er goplevejr.
Instruktør: Stefanie Visjager,
Katinka Baehr.

Kun én institution pr. museumsomvisning - MØDESTED ER ADELGADE 5 i SKANDERBORG

Børneomvisningerne foregår på Adelgade 5 i museets udstilling om jernalderen. Børnene mødes af formidleren i rollen
som ”præstinde Ragna”, en jernalderkvinde, der fortæller
om guderne og den dramatiske historie om et stort slag, hvor
knoglerne af de faldne fjender blev ofret til guderne. Vi kigger
på knogler og finder ud af, hvor de hører til på menneskekroppen.

Tankebobler Drømmeland, et sted
hvor alt kan ske

Kulturtilbuddet understøtter
læringsmålene i de
pædagogiske læreplaner
for daginstitutioner.

En animeret dokumentarfilm om børns fantasifulde
tanker om drømmens natur. Filmen er baseret på
interviews med børn mellem 5 og 7 år.
Instruktør: Karsten Kiilerich

NATURVEJLEDNING
2-6 ÅR - 2 TIMER

Kun én institution pr. vejledning

Edderskønne edderkopper
Vandedderkoppen har
fundet en virkelig smart
måde at leve under vand
på. Med en luftklokke hun
selv spinder og fylder luft i.
En anden særlig heldig edderkop bor i et forladt sneglehus, men hun har glemt
at fortøjre det til bunden,
og da hun fylder luft i, sker
der noget overraskende.
Instruktør: Adam Schmedes

I selskab med en naturvejleder fra enten FDF Friluftscenter
Sletten eller Klostermølle Naturskole inviteres børnehaver og
de største børn fra dagplejen og vuggestuer ud for at opleve
naturen i børnehøjde. Mødestedet kan være på Sletten/
Klostermølle, eller en skov, et vandhul eller en park, der ligger
lige i nærheden af jeres institution. Det er op til jer!
NB: : Efter at have tilmeldt sig
workshoppen kontaktes I af
naturvejlederen for at aftale
nærmere om mødested og
evt. ønsker til temaer, som I
måske allerede arbejder med,
eller som I gerne vil
blive klogere på.

Vitello bygger en monsterfælde
Er der noget Vitello kan
lide, så er det monstre. Og
zombier. Og dødningehoveder. Bare ikke når det er
mørkt.
Instruktør: Dorte Bengtson

TILMELDINGSLINK: http://bit.ly/2r8LJYz
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Tilmelding åbner d. 14. august kl. 10.00.
Kontakt: snaevar.albertsson@skanderborg.dk, tlf: 24767367
MEGET VIGTIGT: Husk at melde afbud i god tid, hvis I bliver forhindret -så kan andre
få pladserne.

ARRANGØR:

Kulturskolen Skanderborg, Kulturborgere og Planlægning i samarbejde med Museums Skanderborg, FDF Friluftscenter Sletten, Klostermølle Naturskole og Biograferne i
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