
Småbørnskulturpakken 2017/18 
- en verden af teater, musik og film 

Kulturpakken informerer 
’Småbørnskulturpakken’ er et kulturtilbud til dagpleje– og  

daginstitutionsbørn i Rødovre. 
 

I kan opleve nogle fantastiske teaterforestillinger og hver institution har fået billetter til de 

forestillinger, de skal opleve.  

I kan også se film i ’Børnebiffen’. Filmene vises i Viften, men I skal tilmelde jer til  

børnekulturkonsulent Camilla Autzen. 

I skal heller ikke snydes for musik. Syng og dans med når Sille og Palle optræder på ’Små 

synger sammen’-dagen torsdag d. 14. september. Eller kom i julestemning tirsdag d. 12. de-

cember, når vi afholder julekoncert i Viften.  

I år kan I også melde jer til en danseworkshop med Dansekapellet som har fokus på bogsta-

ver, og I kan komme en tur rundt på stjernehimlen i Kroppedals miniplanetarium. Der er be-

grænsede pladser til begge dele, så skynd jer at melde jer.  

I Kulturpakken finder I også tilbud fra Rødovre Bibliotek, Heerup Museum og  

Oplevelsecenter Vestvolden. 

Er der en aktivitet eller arrangement, som I synes skal med i næste års kulturpakke, er I me-

get velkomne til at tage kontakt. Og henvend jer endelig også, hvis I har en idé til et projekt, 

som I vil søge Rødovres Børnekulturpulje om. 

 

Vi håber, at børnene får nogle skønne og uforglemmelige oplevelser!  

God fornøjelse! 

Børnekulturkonsulent, Camilla Autzen, tlf: 36 37 76 51 eller mail: cn18712@rk.dk 



 

Torsdag d. 14. september kl. 10 
I haven bag Rødovregård 

Børnekoncert med Sille og Palle 

- Kom og syng med! 

Hvis det regner meget flytter vi koncerten indendørs og der vil være plads til 150 

børn. Hvis vejret holder tørt er koncerten er i haven og kan alle være med.  

Tilmelding er derfor nødvendig til Børnekulturkonsulent, Camilla Autzen, på: 
cn18712@rk.dk. Skriv hvor mange børn og voksne I kommer.  



Om forestillingen 

 
Alle kender Marie. Hun er glad. Evig og altid. Bare ikke når det regner! 

Alle dyrere siger flyv op til vor Herre og bed om godt vejr. Ingen har ly 

til Marie som får våde, kolde tær. Undtagen Søren selvfølgelig. Men 

han er så slimet og sneglesnasket … 

 

Frit over Halfdan Rasmussens sang af samme navn. 

TEATER 

Mariehønen Evigglad v/ Teater St. tv.  

Torsdag d. 5. oktober kl. 9.30 & kl. 10.45 

Fredag d. 6. oktober kl. 9.30 & kl. 10.45 

Rødovre Bibliotek 

Alder: 2 - 3 år 



Om forestillingen 
 

Teater Fantast inviterer de 4 -5 årige ind i kiosken og præsenterer 

digtene fra Jakob Martin Strids moderene børnebogsklassiker som 

en ægte rodebutik af forskellige små historier fortalt med musik, 

sang, dukker, skuespil og teatermagi. 

 

En teaterkoncert bestående af 17 små scener med 4 forskellige slags 

dukker, 8 forskellige instrumenter, 3 skyggespil, briller, parykker, 

falske tænder, kostumer samt en scenografi der forvandler sig til en 

gravko. 

TEATER 
Mustafas kiosk v/ Teater Fantast  

Mandag d. 6. november kl. 9.15 & kl. 10.45 

Rødovre Bibliotek 

Alder: 4 - 5  år (de ældste børnehavebørn) 



Om forestillingen 
 

Else går på opdagelse i et visuelt og musikalsk landskab af bevægelige 

former og medspillende lyde, hvor hun får skabt en fantasiverden, der 

viser sig måske slet ikke at være ren fantasi… 

 

OpdagElse er en varm eventyrrejse om belønningen ved at være nys-

gerrig. En ordløs og meget visuel og fysisk forestilling. Der findes et 

inspirationsmateriale til forestillingen som kan hentes her:  

http://www.teaterhund.dk/forestilling/opdag-else/   

eller ved at kontakte børnekulturkonsulent, Camilla Autzen på: 

cn18712@rk.dk eller 36 37 76 51. 

TEATER 

OpdagElse v/ Teater Hund  

Onsdag d. 22. november kl. 9.15 & kl. 10.30 

Torsdag d. 23. november kl. 9.15 & kl. 10.30 

Fredag d. 24. november kl. 9.15 & kl. 10.30 

Rødovre Bibliotek  

Alder: 3 - 5 år 

http://www.teaterhund.dk/forestilling/opdag-else/
mailto:cn18712@rk.dk


Om forestillingen 
 

Der ligger en stor pelsklump på gulvet. Den vil man gerne ae. Blød! 

Den har ingen øjne. Er det et dyr? Og der er en dame i pels. Hun går 

tur med en pelspølse. Men nu er den væk. Vi leder efter den… Fore-

stillingen inviterer de allermindste på opdagelsesrejse i et forunder-

ligt pelspjusket landskab. 25 min. forestilling + 25 min. samvær 

mellem børn og skuespillere i scenografien.  

TEATER 

Pelzz v/ Teater Kriskat  

Onsdag d. 6. december kl. 9.15 & kl. 10.30 

Torsdag d. 7. december kl. 9.15 & kl. 10.30 

Fredag d. 8. december kl. 9.30 

Islev Bibliotek  

Alder: 2 - 3 år 



Om forestillingen 
 

BREAKDANCE OG BARNEVOGNE 

De kan ikke tale endnu, eller også taler de forskellige sprog. Men gen-

nem rytmer, trin og mimik opstår der alligevel en dialog og et venskab. 

TWINS lader to af Uppercuts dygtige mandlige breakdansere tage et kig 

på helt små børns møde med venner: Hvordan det går for sig, når de 

voksne har så travlt med noget andet, at de ikke har tid til at blande sig i 

børnenes leg. 

TWINS giver et bud på et nysgerrigt og viljestærkt børneunivers. En 

verden, hvor to barnevogne kan laves om til de mest utrolige ting, fx en 

formel 1 go-cart. 

TEATER 

Twins v/ Uppercut Danseteater  

Mandag d. 5. februar 2018 kl. 9.30 & kl. 10.30 

Tirsdag d. 6. februar 2018 kl. 9.30 

Rødovre Bibliotek  

Alder: 3 - 5 år 



Om forestillingen 
 

Nu skal jeg fortælle dig om Jørgen! 

Jørgen var en temmelig artig dreng 

men han plaged’ alle med sin spørgen 

fra han vågned’ til han gik i seng. 

 

Nysgerrighed og børn hænger sammen som strømpe og fod og hånd 

i handske. Spørge Jørgen er en forestilling der kredser om de mange 

finurlige spørgsmål, børn kan stille deres forældre, men også om de 

mindst lige så finurlige spørgsmål vi voksne kan stille til børn. 

TEATER 

Spørge Jørgen v/ Team Teatret  

Mandag d. 26. februar 2018 kl. 9.30 & kl. 10.30 

Tirsdag d. 27. februar 2018 kl. 9.30 & kl. 10.30 

Onsdag d. 28. februar 2018 kl. 9.30 & kl. 10.30 

Rødovre Bibliotek 

Alder: 3 - 5 år 



Om forestillingen 
 

Et musikalsk møde mellem en almindelig pige og en mærkelig ping-

vin, der kan stå på hovedet og fløjte. Pingvinen spiser fem fisk til 

morgenmad og taler flydende pingvinsk. Den har forresten slået sig 

ned i en gummistøvle, for et eller andet sted skal man jo bo. 

Mon de to kan finde ud af at lege sammen? 

På scenen befinder sig en mundharmonika, en trompet, alverdens 

strengeinstrumenter, to charmerende, musikalske skuespillere, og 

den lille bitte bog som de små tilskuere får med hjem, når det hele 

er forbi. Så kan de vise historien til nogen de kender. 

TEATER 

Verdens mindste historie v/ Batida  

Torsdag d. 22. marts 2018 kl. 9.15 & kl. 10.30 

Fredag d. 23. marts 2018 kl. 9.15 & kl. 10.30 

Rødovre Bibliotek 

Alder: 2 - 3 år 



STAV MED KROPPEN  

For de 4-5 årige 

Danseworkshop v/ Dansekapellet 

Mandag d. 30. oktober kl. 9.30 - 11.00 & kl. 11.30 - 13.00 

Tirsdag d. 31. oktober kl. 9.30 - 11.00 & kl. 11.30 - 13.00 

Onsdag d. 1. november kl. 9.30 - 11.00 & kl. 11.30 - 13.00 

Torsdag d. 2. november kl. 9.30 - 11.00 & kl. 11.30 - 13.00 

Fredag d. 3. november kl. 9.30 - 11.00 & kl. 11.30 - 13.00 

Rødovre Bibliotek, Lille sal 

Max 15 børn pr. workshop  

Tilmelding efter først til mølle. 

Skriv eller ring til Camilla Autzen på:  

cn18712@rk.dk eller 36 37 76 51 / 30 76 97 05 

Læring gennem leg er nøgleordene for Dansekapellets ‘Stav med 

Kroppen’. Gennem musik og bevægelse danser børnene deres eget 

navn og får større forståelse for bogstaver og stavning. Med Stav med 

kroppen tilbyder vi et kreativt alternativ til den traditionelle indlæring. 

En danseworkshop kan med fordel kombineres med  

et besøg i børnebibliotekets udstilling om  

Halfdan Rasmussens ABC 



I Kroppedal Museums miniplanetarium er der mulighed for at komme en tur 

med ud i rummet.  

Planetariet fungerer som et rumskib og en tidsmaskine, og giver derved et 

spændende indblik i hvordan vores solsystem og resten af universet hænger 

sammen. Hvem er det lige, der drejer rundt om hvem? 

Fremvisningerne i planetariet på Rødovre Bibliotek vil foregå ved formidlere 

fra Kroppedal Museum.  

Tirsdag d. 23. januar kl. 9.30 & kl. 10.45 

Onsdag d. 24. januar kl. 9.30 & kl. 10.45 

Torsdag d. 25. januar kl. 9.30 & kl. 10.45 

Fredag d. 26. januar kl. 9.30 & kl. 10.45 

 

Rødovre Bibliotek, Store sal 

Max 25 børn pr. fremvisning 

 

Tilmelding efter først til mølle 

Skriv eller ring til Camilla Autzen på:  

cn18712@rk.dk eller 36 37 76 51 / 30 76 97 05 

Få en guidet tur på stjernehimlen i  

Kroppedals miniplanetarium 



Rødovre Bibliotek og Islev Bibliotek 

- børnebiblioteket 

Vi tilbyder et skønt børnebibliotek med legerum, småbørnscomputere, kæmpe 

legoklodser, tumlepude, biler og andet legetøj.  

Vi har skiftende udstillinger, der er motorisk udfordrende og sansebaserede.  

I efteråret 2017 kan I gå ombord i ”Halfdans ABC-skib”, hvor børnene kan  

fiske rim-ord fra skibet og gå på jagt efter Bennys brændte bukser, anemoner 

og zebraer i vores ABC-skuffedarium. På Islev Bibliotek kan I oplev Cirke-

lines univers med en kæmpe tændstikæske, blyant til at gå på line på og meget 

andet. 

Vi har et stort udvalg af sprogkufferter, bøger, puslepil, musik og meget andet. 

Hvis I er i gang med et emne i børnehaven eller vuggestuen, hjælper vi meget 

gerne med at finde gode bøger. 

Ca. 1 gang om måneden viser vi film fra filmstriben.dk.  

Vi udlejer også udklædningsdragter til børn og voksne. 

Rødovre Bibliotek 

Rødovre Parkvej 140  

2610 Rødovre 

www.rdb.dk   

Tlf. 36 37 97 00   

Trekanten / Islev Bibliotek 

Rødovrevej 405 

2610 Rødovre 

www.rdb.dk   

Tlf. 36 37 85 00  



Tilbud fra Oplevelsescenteret Vestvolden 

Fårekassen 
  
Målgruppe: Børnehavebørn: 3-6 år 
Varighed: 1-2 timer i tidsrummet kl. 9.30 - 11.30 
Max. antal børn: 12 
Pris: Gratis 
Periode: Fårekassen kan lånes fra april til oktober 
Sted: Oplevelsescenteret Vestvolden, Ejbybunkeren, Jyllingevej 303,  
2610 Rødovre. Indgang fra Jyllingevej eller via Ejbyvej. 
  
Det mobile læringsrum 'Fårekassen' er et anderledes pædagogisk tilbud. 
Pædagoger og børn får gennem simple værksteder let tilgængelig viden 
om fårene samt mulighed for at gå på opdagelse på Vestvolden og kom-
me hjem med små produkter og ny viden om fårene. 

Brug og bookning af Fårekassen: 
Lån af Fårekassen er forbeholdt pædagoger, der har været på kursus i 

brug af Fårekassen. 

Kontakt os hvis du, som pædagog, er interesseret i et kursus. 

Ring på 28923176 eller mail til skoletjenesten@befaestningen.dk 

Se mere på: 

http://www.befaestningen.dk/skoletjenesten-3/undervisningsforlob/

dagtilbud/farekassen 



Tilbud fra Heerup Museum 

Med Nis og Nutte tager vi på opdagelse i Heerups verden; i haven blandt 

vilde blomster og dyr og i magiens forunderlige farverige univers. Sammen 

med museets kunstformidler digter børnene en historie om Nis og Nutte 

med afsæt i det motiver , farver og former de ser i kunsten i den aktuelle ud-

stilling. Med kroppen former vi cirkler, kvadrater og streger så vi får en for-

ståelse af mønstre Heerup brugte i sine billeder. Vi leger med farverkort og 

sætter ord på farver og de indtryk vi får. Kan en sol være grøn? Og på rejsen 

møder vi ting og sager fra Heerups Have, som vi undersøger og lader indgå 

i vores fortælling. Rejsen slutter i værkstedet, hvor vi skaber billede til- og 

om Nis og Nutte. De små kunstværker kan tages med hjem til en lille udstil-

ling.  

Forberedelse: Lån bogen Nis og Nutte på Heerup Museum så i kan læse hi-

storien og snakke om de to figurer før besøget.  

Heerup Museum - Kirkesvinget 1 - 2610 Rødovre  - www.heerup.dk  

Nis og Nuttes fantastiske rejse   

 - Omvisning og værkstedsforløb for børn fra 4 år og op  

Varighed: 1 time   

Pris: 125 kr. 

 

Booking : 
Heerup Museum er åbent for omvisning 

af daginstitutioner tirsdag til fredag fra kl. 

9.00.  

Ring 36 37 87 00 tirsdag - fredag kl. 9-16 

eller send en mail til  

heerupmuseum@rk.dk  

Betaling: 

Omvisning med værkstedsforløb: 125 kr. 

Besøg på egen hånd gratis.  

Afbestilling af undervisningsforløb skal 

ske senest 7 dage før det planlagte forløb. 

http://www.heerup.dk/
tel:36%2037%2087%2000
mailto:heerupmuseum@rk.dk


Tirsdag d. 3. oktober kl. 10 

For børn fra 3 år. Varighed i alt 35 min.  

 

Den lille ridder  

Instruktør: Per Fly  

Der var engang en lille dreng, som boede i et rige, hvor skænderier, slåskampe, raseri og 

vrede var forbudt, så der var ikke længere brug for riddere. Det var drengen ked af, for 

det eneste, han ønskede sig, var at blive en ædel ridder. Drengen rejser ud i verden og be-

søger tre forskellige riger, hvor han får bøger, kager og kører i karrusel, men ingen lærer 

ham at kæmpe. I en skov møder den lille dreng en kæmpe drage; han kæmper og vinder. 

Da han kommer hjem igen, har kongens livlæge overtaget magten, og ingen tør proteste-

re. Det tør den lille ridder. Og han vinder kampen mod livlægen, får prinsessen og det hal-

ve kongerige og lever lykkeligt til sine dages ende. Måske med et enkelt skænderi engang 

imellem.  

Den lille gris flyver  

Instruktør: Alicja Jaworski.  

 

En lille gris drømmer om at kunne flyve. Nogle gange så meget, at den har svært ved at 

forstå, at den faktisk ikke kan. Men en dag tager den mod til sig og går ud i den store ver-

den for at lære at flyve. Der er lang vej og mange forhindringer. Men så møder grisen en 

pilot, og sammen får de luft under vingerne.  

Børnebiffen i Viften  

Det er gratis at se film i Børnebiffen, men husk at bestille billetter!  

Bestil billetter hos børnekulturkonsulent:  

Camilla Autzen på tlf.: 3637 7651 eller cn18712@rk.dk   

 



Torsdag d. 5. oktober kl. 10 

For børn fra 5 år. Varighed i alt 52 min.  
 

Ernst på togrejse 
Instruktør: Alice de Champfleury  

 

Ernst og mor skal med toget ud af byen på en lille ferie. Inde i toget finder mor deres 

pladser, og Ernst går ud på gangen og kigger ud af vinduet. Toget standser ved en station, 

og på perronen får Ernst øje på en vaffelbod. Han løber tilbage til sin kuppe – men mor er 

væk. Ernst ser pludselig mor på perronen. Ernst stiger af toget for at finde sin mor.  

 

Bennys badekar  

Instruktør: Flemming Qvist Møller og Jannik Hastrup.  

 

En tegnefilm om Benny, der bor i et kedeligt højhus. Hans mor og hendes veninde snak-

ker og snakker, mens de drikker kaffe. Benny går en tur og fanger en haletudse, som han 

tager med op i badekaret. Haletudsen får lokket Benny med sig ned i badekarret, som for-

vandles til et stort hav, hvor de sammen møder alverdens mærkelige væsener.  

Børnebiffen i Viften  

Det er gratis at se film i Børnebiffen, men husk at bestille billetter!  

Bestil billetter hos børnekulturkonsulent:  

Camilla Autzen på tlf.: 3637 7651 eller cn18712@rk.dk   

 



Onsdag d. 8. november kl. 10 

For børn fra 3 år. Varighed i alt 44 min.  

 

Mis med de blå øje  

Instruktør: Peter Hausner og Søren Tomas  

Mis med de blå øjne går ud i verden for at finde landet med de mange mus. På sin færd 

møder den kattene med de gule øjne, der ikke vil have noget at gøre med en blåøjet kat. 

Finder den mon landet med de mange mus og venskab med de guløjede katte?  

 

Storvask – sulten sweater  

Instruktør: Kassandra Wellendorf  

Instruktøren Kassandra Wellendorf har med animationsfilmene "Storvask" skabt en række 

små animationsfilm, der tager udgangspunkt i fantasien om, at vasketøj har sit eget liv bag 

vaskemaskinens rude. Ideen har været at skabe et surrealistisk univers, hvor vaskemaski-

nens rum kan forvandle sig til enten et ishav, en garnjungle, et pjaltetøjsunivers, en lege-

plads eller et farligt undervandsunivers.  

 

Uro  

Instruktør: Verena Fels  

Det kan være svært at skabe kontakt, når man er bundet op på faste roller. Men hvis man 

insisterer, kan det lykkes - selvom det skaber en masse uro.  

 

Thea og den vilde flod  

Instruktør: Catherine Kunze og Jacob Wellendorf  

3-årige Thea holder ferie på en campingplads i Frankrig med mor og storesøster Chloé, 

der er to år ældre. Ved floden er Chloé optaget af en ny veninde og vil ikke lege med 

Thea, der keder sig - men så ser hun en havfruehale i vandet.  

 

Børnebiffen i Viften  

Det er gratis at se film i Børnebiffen, men husk at bestille billetter!  

Bestil billetter hos børnekulturkonsulent:  

Camilla Autzen på tlf.: 3637 7651 eller cn18712@rk.dk   

 



Torsdag d. 9. november kl. 10 

For børn fra 5 år. Varighed i alt 42 min.  

 

Sallies historier – derfor prutter man  

Instruktør: Peter Hausner og Søren Tomas 

»Sallies historier« er en række forrygende filmfortællinger for de mindste børn og deres 

voksne. Kim Fupz Aakesons underfundige satire i tegnefilmens form er fuld af grotesk 

charme og antiautoritær livsfilosofi. I denne film forsøger man at forstå kunsten at prutte.  

 

Agerndrengen  

Instruktør: Dace Riduze  

En lille pige laver figurer ud af egetræets agern. Hun taber en i græsset - den lille agern 

dreng. Han vil gerne lære verden at kende, men først må han lære at gå. Det sørger myrer-

ne for. Og så skal han også lige have fundet sin hue, som bien har brugt. Det fører ham til 

insekternes by, hvor mange ting kan ske...  

 

Hvor ligger juleland?  

Instruktør: Liller Møller  

Karl Ludvig er en syv centimeter høj piberensernisse. Hver jul bliver han og hans pibe-

renservenner taget frem af deres papæske og stillet op i et fint julelandskab med honning-

kagehus og vatsne - deres elskede 'Juleland'. Men en jul går det galt. Et vindpust fører 

Karl Ludvig væk fra sit trygge hjem - langt ud i den store, skræmmende verden udenfor. 

Fortabt og skrækslagen gennemlever Karl Ludvig nu sit livs store dannelsesrejse.  

Børnebiffen i Viften  

Det er gratis at se film i Børnebiffen, men husk at bestille billetter!  

Bestil billetter hos børnekulturkonsulent:  

Camilla Autzen på tlf.: 3637 7651 eller cn18712@rk.dk   

 



Tirsdag d. 6. marts 2018 kl. 10 

For børn fra 3 år. Varighed i alt 42 min.  

 

Cirkeline – Åh, sik´n dejlig fødselsdag  
Instruktør: Jannik Hastrup  

Cirkeline, en lille rund pige, der bor i en tændstikæske på tegnerens bord, holder fødsels-

dag og får besøg af musene. Man spiser lagkage og kommer ud for forskellige "uheld", 

der dog ikke ødelægger den gode stemning, selv om alle til sidst har ondt i maven.  

 

Hvem – hvem er sød?  

Instruktør: Jessica Laurén  

Den gule kat er grim, fordi den er gul, det siger den rosa bamsegris og den beige bamse 

nemlig! Den gule fugl siger, at gul er sødt, og at de andre er grimme og krøllede. De 

skændes alle sammen, indtil kanin kommer med chokoladekugle, som, de alle bliver eni-

ge om, er søde.  

 

Min min  
Instruktør: Kasper Astrup Schröder  

Storm er 2 år og skal være storebror inden længe. Storm ved ikke hvad der venter, og bol-

den i mors mave ligner ikke en baby. Så fødes lillebror og pludselig er der kommet noget i 

vejen. Alt er forandret og det er ikke let at dele sin mor med nogen. Langsomt begynder 

Storm alligevel at få øje for lillebror og han opdager at Lillebror kan bruges til noget. 

Storm bliver til sidst rigtig glad for ham og bliver til storebror.  

 

Pipungerne – mus på stribe 
Instruktør: Tone Tarding  

Saxe kan lide at tælle. Så da Sille og Saxe skal kigge efter Viggamusens unger, mener Sa-

xe, at det er ingen sag, de tæller dem bare. Desværre er der ingen mus, som vil stå stille, 

og pludselig er de væk alle sammen.  

Børnebiffen i Viften  

Det er gratis at se film i Børnebiffen, men husk at bestille billetter!  

Bestil billetter hos børnekulturkonsulent:  

Camilla Autzen på tlf.: 3637 7651 eller cn18712@rk.dk   

 



Onsdag d. 7. marts 2018 kl. 10 

For børn fra 5 år. Varighed i alt 35 min.  

 

Himmelspejlet  
Instruktør: Carlos Salces  

En fin lille film om en dreng, der en dag opdager, hvordan de store fly oppe over hans ho-

ved spejler sig i et vandhul, og forsøger at fange et af dem. Men kan man holde et spejl-

billede af et fly gemt i en lille trækasse?  

 

Cirkeline – Sofus på flyvetur  

Instruktør: Jannik Hastrup  

Cirkeline og musene skal sætte en ny drage op, men den mindste mus, Sofus, flyver væk, 

da dragesnoren knækker. Heldigvis møder han den lille skovalf, som tryller ham hjem 

igen.  

De små vilde - Forår 

Instruktør: Laila Hodell 

Rogvi og Alexander går på jagt efter haletudser nede ved vandhullet, for drengene er 

spændte på at se dem udvikle sig til frøer. 

Will Bot – ven eller fjende  

Instruktør: Kim Hagen  

Will-Bot er en lille robot, som er bange for alt - også selv om der slet ingenting sker på 

hans lille planet. Han patruljerer hver dag og holder sine overvågningskameraer funkti-

onsdygtige. En dag lander et mørkt rumskib, og en farligt udseende kæmpe robot inviterer 

Will-Bot til et møde på et udvalgt sted. Af ren nervøsitet ænser den lille robot ikke, at den 

store robot har venlige intentioner og ender med at slynge sin nunchaku vildt omkring sig. 

Den store robot finder sit våben frem. Alt håb syntes ude, men måske er tvekamp ikke den 

eneste udvej.  

Børnebiffen i Viften  

Det er gratis at se film i Børnebiffen, men husk at bestille billetter!  

Bestil billetter hos børnekulturkonsulent:  

Camilla Autzen på tlf.: 3637 7651 eller cn18712@rk.dk   

 



Tirsdag d. 3. april 2018 kl. 10 

For børn fra 3 år. Varighed i alt 37 min.  
 

Astons sten  
Instruktør: Uzi og Lotta Geffenblad  

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 over for en meget stor udfordring: 

at skulle aflevere sine sten tilbage i naturen  

 

Mægtige Maskine – gravemaskiner  
Instruktør: Henrik Selin Lorentzen  

Mægtige maskiner er en lille film der - på hjul og larvefødder" er en serie for de mindste 

børn bestående af 13 små film på hver 6 minutter om de maskiner, der består af rolige bil-

leder, der tager børnene helt tæt på gravemaskinerne, mens de arbejder. En fortællerstem-

me forklarer, hvordan maskinerne fungerer på byggepladser og veje.  

 

Hænderne op  

Instruktør: Morten Henriksen.  

Olivers far og mor er som forældre flest travle mennesker og bruger den stramme fru 

Brusse som børnepasser for Oliver på seks år og Louise på to. Oliver vil meget hellere 

passes af 16-årige Josephine. Ved hjælp af en nødløgn aflyser han fru Brusse, men er så 

alene hjemme med lillesøster Louise. Nu er gode råd dyre!  

Børnebiffen i Viften  

Det er gratis at se film i Børnebiffen, men husk at bestille billetter!  

Bestil billetter hos børnekulturkonsulent:  

Camilla Autzen på tlf.: 3637 7651 eller cn18712@rk.dk   

 



Onsdag d. 4. april 2018 kl. 10 

For børn fra 5 år. Varighed i alt 45 min.  
 

Krig og kager  

Instruktør: Jannik Hastrup.  

Kong Løve beslutter sig for at opsøge de tykke mennesker for, at overtale dem til at dele 

deres mad med de sultne dyr. Men menneskenes konge beskylder Kong Løve for at ville 

stjæle deres mad. Kong Løve flygter hjem, men han forfølges af den tykke konges solda-

ter  

 

Den nye sommerfugl  

Instruktør: Maris Brinkmanis og Evalds Lacis  

En sommerfuglefamilie tager på picnic i skoven, men bliver forstyrret midt i frokosten af 

en ældre sommerfuglefanger på jagt efter nyt bytte. Han fanger sommerfugleforældrene 

og tager dem med hjem til sin samling. Nu er det op til børnene at bruge al deres fantasi 

og mod, for hvordan kan de få sluppet forældrene fri?  

 

Palle alene i verden  

Instruktør: Astrid Henning-Jensen  

Den klassiske danske børnefilm fra 1949 over Jens Sigsgaards bog af samme navn: Alle 

børn drømmer om at være helt alene i verden, for så kan de gøre alt det, der ellers er for-

budt og farligt og spændende. Palle får chancen en morgen, hvor mor og far ikke er hjem-

me, og ingen mennesker er på gaden. Som var det en drøm.  

Børnebiffen i Viften  

Det er gratis at se film i Børnebiffen, men husk at bestille billetter!  

Bestil billetter hos børnekulturkonsulent:  

Camilla Autzen på tlf.: 3637 7651 eller cn18712@rk.dk   

 



Julekoncert i Viften  

Tirsdag den 12. december  
 

Koncert for de 0 - 3 årige kl. 9 

Koncert for de 3 - 5 årige kl. 10.30  

  

Igen i år byder vi velkommen til julekoncert med 4 

musikere fra Musikskolen der spiller kendte  

julesange. 

 

Bemærk at vi i år afholder 2 koncert som er  

aldersopdelte  

  

 Koncerten er gratis, men tilmelding er nødvendig, så vi 

ved hvor mange der kommer. 

Ring eller skriv til børnekulturkonsulent, Camilla Autzen  

3637 7651 eller cn18712@rk.dk 



Børnekulturpuljen i Rødovre 

Rødovre Kommune har en Børnekulturpulje. Alle kan søge penge hos Bør-

nekulturpuljen, hvis det er til kulturprojekter for børn og unge i Rødovre.  

Det er også en mulighed for at arbejde sammen med de lokale kultur- og fri-

tids- institutioner. 

Vi giver pengene til dit/jeres projekt, hvis;  

Projektet er for børn og unge i Rødovre.  

Kulturprojektet er noget nyt, vi ikke har set før.  

Projektet er noget med film, musik, kunst, bøger eller noget helt femte!  

Du/I bruger en professionel kunstner, selvom det er dyrere!   

Vi giver ikke penge til:  

Det samme projekt flere gange, udenlandsrejser og projekter udenfor Rød-

ovre.  

Du kan læse mere om Børnekulturpuljen, hvor du også kan finde ansøg-

ningsskemaet: www.rdb.dk/node/93 

Vil du have hjælp til at søge Børnekulturpuljen, så ring til børnekulturkon-

sulent Camilla Autzen på tlf.nr: 36 37 76 51 eller mail til cn18712@rk.dk.  

http://www.rdb.dk/node/93
mailto:cn18712@rk.dk


Børnefestival 2018 

 16. & 17. maj 

Sæt kryds i 

kalenderen 


