
Småbørnskulturpakken 2019/20 
- en verden af teater, musik og film 

 
’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 og her kan I også komme i  

julestemning tirsdag d. 3. december, når vi afholder julekoncert.  

I år kan I også komme en tur rundt på stjernehimlen og flyve rundt om planeterne i Kroppe-

dals miniplanetarium som vi stiller op på Biblioteket.   

Biblioteket og Heerup Museum tilbyder forskellige forløb med udgangspunkt i børnebøger og 

billedkunst. På biblioteket kan børnene lege med ’Lili tæller til 10’ og ’Vitello ønsker et ønske’ 

og på Heerup Museum kan I gå på opdagelse i former, farver og fortællinger.  

I 2020 holder vi Børnefestival den 19. og 20. maj - så husk at sætte et stort kryds i kalenderen 

allerede nu.  

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

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! 

Børne– og ungekulturkonsulent, Camilla Autzen, tlf: 36 37 76 51 eller mail: cn18712@rk.dk 



Om forestillingen 
 

En fabulerende forestilling om vores utrolige hjerte. I hjerterummet høres lyden 

af en rolig puls. Et landskab af hæklede blomster i gyldne, rødlige farver. Hvem 

vil ikke gerne høre til her? Det vil børnene! 

Katharina og Heidi arbejder med lange, frække, forsigtige, tynde, tossede rør og 

fantastiske forbindelser bliver skabt.  

En sanselig og taktil forestilling for de yngste.  

B-bumm v/ Teater Kriskat  

Den 4. + 5. + 6. december kl. 9.00 & 10.15 

Islev Bibliotek 

Den 21. + 22. + 23. januar kl. 9 + 10.15 

Rødovre Bibliotek 

Forestillinger i daginstitutioner er aftalt.  

Alder: 1½ - 2 årige 

TEATER 



Om forestillingen 
 

En klovneforestilling om at se STORT på at være lille. Inspireret af 

Halfdan Rasmussens "Lange Peter Madsen" 

Er det bedst at være stor - eller lille? Og hvornår er man stor nok?  

Hvad nu hvis man bliver så stor, at der slet ikke er plads til én i ver-

den?  En poetisk og humoristisk klovneforestilling om Frk. Lange, 

der pludselig en dag får storhedsvanvid!  

Forestillingen er stort set ordløs, men gennem mimik og kropssprog 

er børnene ikke i tvivl om hvad der foregår. Det handler også om at 

bruge sin fantasi og fx bringe sin lillebitte bamse til live og lege at 

man selv er en kæmpe Godzilla der skal redde bamse.  

TEATER 

Stor, større, størst v/ Badut  

Torsdag den 10. oktober 2019 kl. 9.00 & kl. 10.30 

Fredag den 11. oktober 2019 kl. 9.00 & kl. 10.30 

Islev Bibliotek 

Alder: 3 - 5 år 



Om forestillingen 
 

Det bimler og bamler fra kirketårnet, grantræerne dufter og nisserne 

er på spil. André har nisseblod i årerne. Hans oldefar var fortællenisse 

af første grad, og han elsker at fortælle de historier hans oldefar har 

fortalt.  

Vidste du f.eks. at Bimler og Bamler var to nisser der bor i kirkens 

klokketårn og ringer med klokkerne? BIMMM, BAMMM, 

BUMMM....! Du vil også finde ud af hvorfra nisserne fik deres røde 

nissehuer og en masse andre sandheder fra et hemmeligt nisseliv på 

støvede lofter, i hemmelige kamre, og kongelige tårne. 

Forestillingen er fortælleteater i bedste medrivende stil. 

TEATER 

Det´ Bimler og Bamler v/ André Andersen Solo  

Onsdag den 11. december 2019 kl. 9.00 & kl. 10.00 

Torsdag den 12. december 2019 kl. 9.00 & kl. 10.00 

Islev Bibliotek 

Alder: 4 - 5 år 



Om forestillingen 
 

Man bliver høj af spaghetti, siger de to lange. Og så koger de spaghetti 

efter alle kunstens regler. Deres nabo, der ikke er spor høj, men lille, tyk 

og forfærdelig sulten, vil gerne spise med.  

En sød og hjertevarm historie om uforenelige størrelser, der trods alt 

finder sammen. Om der er musik i denne lille perle? Masser! 

 

Forslag til samtaleemner: 

 Er det der står i bøgerne altid sandt? 

 Kan voksne være børn indeni? 

 Søskendeforhold 

TEATER 

Spaghetti  v/ Batida  

Mandag den 27. januar 2020 kl. 10.00 

Tirsdag den 28. januar 2020 kl. 9.00 & kl. 10.30 

Rødovre Bibliotek 

Alder: 3 - 5 år 



Om forestillingen 
 

To burhøns oplever friheden for første gang 

De to høns, storesøster Hilda og lillesøster Gump, lever side om side 

sammenklemt i et bur, indtil de en dag opdager verdenen uden for bu-

ret. Hilda er rap og kvik - Gump er lidt tung, men også modig. Sam-

men oplever de nu et eventyr med op- og nedture i flyvekunstens ud-

fordringer og forbløffelse og stolthed over deres, nu, fritgående æg. 

Har de to høns mon stadig brug for hinanden på den anden side af bu-

ret?  

CHICKS er en ordløs klovneforestilling, fortalt gennem kropssprog, 

gavmild mimik og finurlige gags.  

TEATER 

Chicks v/ Hr. Teater  

Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 9.00 & kl. 10.30 

Onsdag den 5. februar 2020 kl. 9.00 & kl. 10.30 

Torsdag den 6. februar 2020 kl. 9.00 & kl. 10.30 

Rødovre Bibliotek 

Alder: 4 - 5 år 



Om forestillingen 
 

Fusskopf er en mand med fem fødder. Fusskopf elsker at danse, hop-

pe, løbe og gå. Ja han elsker alt det man kan gøre på sine fødder. 

På sin enkle opdagelsesrejse, finder han alle sine sanser frem. 

Men han ved ikke altid hvad han skal bruge sanserne til. 

Sammen med publikum lærer han sanserne at kende. 

Forestillingen er uden forståelige ord, men med masser af lyd og skøn 

musik. 

TEATER 

Fusskopf v/ Teater Fyren og flammen  

Tirsdag den 2. marts 2020 kl. 9.15 & kl. 10.30 

Onsdag den 3. marts 2020 kl. 9.15 & kl. 10.30 

Rødovre Bibliotek 

Alder: 3 - 4 år 



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.  

Mandag d. 16. marts kl. 9.30 & kl. 10.45 

Tirsdag d. 17. marts kl. 9.30 & kl. 10.45 

Onsdag d. 18. marts kl. 9.30 & kl. 10.45 

Torsdag d. 19. marts kl. 9.30 & kl. 10.45 

Fredag d. 20. marts 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 



Velkommen på børnebibliotekerne  

i Rødovre 
 

 

I er altid velkomne i vores børnebibliotek med legerum, småbørnscomputere, Barbiehus, 

kæmpe legoklodser, tumlepude, biler og andet legetøj.  

Forrest i biblioteket har vi et område, hvor vi løbende laver motorisk udfordrende og san-

sebaserede udstillinger gerne med børnelitteraturen i centrum.  

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

I kan også få bogkasser ud til jeres institution. I kan få en kasse med blandede bolsjer (rim 

& remser, findebøger, billedbøger, sprogkufferter, mm.), og vi pakker også gerne bøger, 

som I kan bruge til særlige temaer, I arbejder med (venner, vikinger, kriblekrable, osv.).  

Vi udlejer også udklædningsdragter til børn og voksne. 

Ring på tlf.: 36379723 eller kig forbi, hvis I vil høre nærmere. 

Udstilling: Min mormors gebis  

(februar – juni 2020) 
 

Kom og oplev den poetiske, fantasifulde og sjove udstilling, der baserer sig på Jakob Martin 

Strids højtelskede børnebog ’Min mormors Gebis’. Udstillingen er lavet af Luise Midtgaard. 

Rammen for udstillingen er et børneværelse med de genkendelige elementer; et skrivebord, 

en seng og et bogskab. Sengen er forvandlet til et drømmelager, skrivebordet til et vindlabo-

ratorie, mens bogskabet er blevet til en idéfabrik. 

Alder: 5 år 

Besøget kræver ingen tilmelding på forhånd. 

Fotos: Christoffer Askman Photography  



Særlige forløb på Rødovre Bibliotek 

Vitello ønsker et ønske (december 2019) 
 

Bestil et Vitello-forløb for jeres storegruppe. Vi læser den nyeste Vitello-bog: ’Vitello øn-

sker et ønske’, ser filmen: ’Vitello ønsker sig en hund’ og skriver ønskesedler, som vi put-

ter i kuverter og sender til julemanden. Hvis I ikke har fået nok af Vitello, kan I bagefter 

gå på opdagelse i Vitellos ABC-skuffedarium og redde en kat ned fra et træ. I er altid vel-

komne til at spise jeres madpakker på biblioteket. 

Alder: 5 år 

Antal børn: 15 

Dato og tid: d. 9., 10., 11., 12., 13., 16., 17., 18. og 19. december kl. 9-9.45. 

Husk tilmelding per mail til line.horn@rk.dk 

Lili tæller til 10 (april 2020) 
 

Kom til Vovvovs fødselsdag. Fødselsdagsbesøget tager udgangspunkt i bogen ’Lili tæller til 

10’ af Kim Fupz Aakeson og Siri Melchior. En uge inden besøget modtager I en kuffert med 

invitation samt bogen og flag, som hvert barn skal dekorere. Ved selve biblioteksbesøget le-

ger vi fortællingen fra bogen sammen med børnene. Herefter ser vi filmen ’Lili holder fest’, 

hvor børnene – ligesom Lili og Vovvov – sidder på puder og spiser en chokoladekiks. Til 

sidst får børnene lov til at lege et kvarters tid i ’udstillingen’. 

Alder: 2-3 år 

Antal børn: 10 

Dato og tid: d. 14., 15., 16., 17., 20., 21., 22. og 23. april kl. 9.15-10 

Husk tilmelding per mail til line.horn@rk.dk 

mailto:line.horn@rk.dk
mailto:line.horn@rk.dk


Heerup Museum 

Udstillingsbesøg og kreativt værksted 

Farverne der blev væk… 

For de 2-3 årige 

Max 12 børn, varighed: 1 time 

Forløb: Tirsdag - fredag fra kl. 9.30 - 10.30 

Pris: 130 kr. 

Booking: Skriv til heerupmuseum@rk.dk og oplys: 

Ønsker til tidspunkt + kontaktinfo + evt. EAN  

Kunstner Henry Heerup malede med former og farver, men en dag var de alle forsvundet!  

Vi har på Heerup Museum derfor brug for nysgerrige 2-3 årige til at hjælpe os med at finde den røde, den blå 

og den gule farve igen. Vi ved at farverne kommer når vi kalder deres navn og vi kan genkende dem i Heerups 

malerier.  Farverne er venner med formerne; trekant, cirkel og firkant. De har også gemt sig. Vi tæller fire – 

det er firkant – og hov! - den er blå. Vi har taget nogle af Heerups mest populære billede ned på gulvet så vi 

kan lægge former og farver på og se om månen er rund og huset er firkantet. Vi leger også med de former og 

farver vi har fundet og danner vores egne billeder og mønstre.   

 

Forløbet er en introduktion til Heerup Museum og en invitation til at lege med billedkunstens grundelementer: 

de tre grundfarver og de tre grundformer. Det kan være en fordel at lægge en gåtur eller lign. forbi museets 

nogle dage før så børnene genkender stedet (på egen hånd og gratis). Fortæller I på Rødovre Bibliotek, at I har 

bestilt forløbet kan de hjælpe jer med at låne bøger med hjem, som understøtter læringen både før og efter be-

søget. Spørg også gerne på museet for ideer til lege og sange hjemme på institutionen med relation til former 

og farver.     

 

Har du spørgsmål så tøv ikke med at kontakte museumsleder Anni Lave Nielsen  

på mobil: 40979424  



Heerup Museum 

Udstillingsbesøg og kreativt værksted 

Farverige figurer og fortællinger 

For de 4-5 årige 

Max 12 - 15 børn, varighed: 1 time 

Forløb: Tirsdag - fredag fra kl. 9.30 - 10.30 

Pris: 130 kr. 

Booking: Skriv til heerupmuseum@rk.dk og oplys: 

Ønsker til tidspunkt + kontaktinfo + evt. EAN  

Kunstneren Henry Heerup malede hver dag i sin have i Rødovre med former, farver og figurer. Nogle figurer 

har en særlig betydning. For eksempel brugte Heerup hjertet til at fortælle om noget hang godt kunne lide. 

Hvad kan du godt lide?  Hjertet kan være rødt – som blod eller som en blomst. Måske kan du mærke dit hjerte 

banker når du har løbet? På Heerup Museum finder vi former, farver og figurer i fysisk form og vi udforsker 

sammenhænge ved at lægge i orden/uorden, mønstre og bygge egne billeder og fortællinger. Undervejs fortæl-

ler vi om Heerup som person og om at kunne lide at tegne og male.  

 

Forløbet er en selvstændig fortsættelse af ”Farverne er blevet væk ”. Trods sammenhæng i både indhold og 

materiale er det ikke en forudsætning, at børnene har været igennem det andet forløb. Vi har til de 4-5 årige 

udvidet fra grundfarver til de sekundære farver; orange, grøn og lilla, som blandes af grundfarverne. Vi former 

farvecirkler og finder ud af hvilke farver der er i familie med hinanden. Vi snakker om nuancer og blandinger. 

Ud over de tre grundformer cirkel, trekant og firkant finder vi på museets de tre symboler: stjerne, hjerte og 

klokke . Vi går på billedjagt i den aktuelle udstilling med figurerne i hånden. På Rødovre Bibliotek kan de hjælper 

med at låne bøger, som kan understøtter og udvide læringen både før og efter besøget. Spørg også gerne på museet om ideer til 

lege og sange hjemme på institutionen med relation til former og farver.     

Har du spørgsmål så tøv ikke med at kontakte museumsleder Anni Lave Nielsen  

på mobil: 40979424  



Onsdag d. 13. november kl. 10 - Fra 3 år - i alt 36 min. 
 

Lillefinger - Hindbærret 
To flueunger er kommet op at skændes om et hindbær. Lillefinger og Myren forsøger at få dem til at enes. 

 

Min oldefars historier - Sæbekassebilen 
Theodor bygger en bil i Lego og leger med den, mens han venter på, at Oldefar bliver klar til at fortælle 

dagens ”Tykke-historie”. Lego-bilen minder Oldefar om en bil, som Tykke engang byggede.  

 

Rita og krokodille - Jul 
Rita og Boris bager brunkager. De fortæller Krokodille alt om Julemanden.  

 

Edderskønne edderkopper - Korsedderkoppen 
Korsedderkoppen er kendt for sit hvide kors. Men det hvide kors er slet ikke hvidt, det er gennemsigtigt, 

og det vi ser, er edderkoppelort.  

  

1 minut natur - Krebsen 
En dreng fortæller om sine dyr: han har en krebs og forskellige fisk.  

 

Lillefinger - Min bedste ven 
Lillefinger har travlt med noget og slet ikke tid til at ses med sin bedste ven. Det kan Myren ikke forstå, 

og bliver både ked af det og sur, lige indtil han finder ud af, hvad det er Lillefinger har så travlt med. 

 

Storvask - Farveskift 
Instruktøren Kassandra Wellendorf har med animationsfilmene »Storvask« skabt en række små fortællin-

ger, der tager udgangspunkt i fantasien om, at vasketøj har sit eget liv bag vaskemaskinens rude.  

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. 14. november kl. 10 - Fra 5 år - i alt 45 min. 
 

 

Vitello er bagvendt 
Vitello vågner og er træt af alt. Træt af at bo I et rækkehus med en mor, der hele tiden laver spaghetti, og 

en far, der ikke er der.  

 

Josefines bondegård - Grisebasserne 
Josefines mor og far vil udvide bestanden med små grise, og Josefine får lov til at få ansvaret for sin egen 

lille gris, hvis hun vel at mærke passer ordentligt på den. 

 

1 minut natur - På fisketur 
En dreng fortæller om at tage på fisketur. Han forestiller sig, hvilken slags fisk han gerne vil være.  

 

Rita og krokodille - Halloween 
Rita og Krokodille forbereder Halloween. Rita klæder sig ud som heks og Krokodille skal være en kat. 

 

Prik og Plet danser disco 
Det er nytår. Prik og Plet beslutter at holde discofest. De inviterer deres venner, bager kage og pynter op 

med discokugle og balloner. De prøver forskellige kostumer, inden de finder frem til det helt rigtige dis-

cotøj.  

 

Vitello køber en vidunderlig julegave 
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… 

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. 17. december kl. 10 - Fra 3 år - 35 min. 

 
Den lille grå ulv - Forår 
Det er forår i skoven. Fuglene synger og floden bruser afsted, mens alting springer ud. Den lille grå ulv 

vågner og tager solbad. Og hans gamle ven haren er også vågnet. De løber om kap og springer ud på 

flodens isflager, der flyder afsted.  

 

Alma flytter på landet - Flyttedagen 
Flyttebilen kommer og henter alle Almas ting fordi hun skal flytte på landet. En plan som Alma ikke er 

glad for. 

Alma og hendes familie flytter 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! 

 

Rita og krokodille - Forår 
Forår er smukt. Der er fine ny blomster og fugleunger, som skal lære at flyve. Rita og Krokodille er nu 

mere interesserede i mudder.  

 

Edderskønne edderkopper - Spytteedderkoppen 
Spytteedderkoppen, der bor nede under gæstehuset, sover om dagen og jager om natten. Til det har den 

udviklet nogle helt særlige egenskaber.  

 

Lillefinger - Fødselsdagen 
Lillefinger og Myren fejrer fødselsdag for klatretræet.  

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. 18. december kl. 10 - Fra 5 år - 44 min. 

 
Vitello skal have en papfar 
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…  

 

Min mosters historier - Flaskeposten 
Theodor fanger en flaskepost i sit fiskenet. Inde i flasken ligger der et mystisk kort over en øde ø. Theo-

dor og Lola drager ind mod øen, hvor de møder Jeppe. Jeppes flyvende gummibåd er gået i stykker, 

men heldigvis ved Theodor lige, hvad der skal til.  

 

1 minut natur - Kattekillinger 
En pige ligger i sin seng og sover, da hendes kat pludselig bider hende. Pigen lægger mærke en sagte 

lyd, noget der piber – og så opdager hun, at katten har fået killinger i hendes seng.  

 

Antons lille gryde 
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.  

 

Josefines bondegård - Køkkenhaven 
Josefine har fået lov til at få sin helt egen køkkenhave, og hendes far hjælper hende med at hente gød-

ning og plante grøntsager i den.  

 

Vitello napper en kat 
Vitello og Max og Hasse og William kunne godt tænke sig virkelig mange penge. Cirka 10 millioner. 

Så de beslutter sig for at blive kriminelle. Og nappe nogens kattekilling. Og gemme den og kræve virke-

lig mange penge for at aflevere den igen… 

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. 4. februar 2020 kl. 10 - Fra 3 år - 37 min.  
 

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

 

Den lille grå ulv - Vinter 
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.  

 

Alma flytter på landet - Farvel til den gamle børnehave 
Alma skal sige farvel til sine venner i børnehaven, hvor de har lavet en overraskelse til hende. Alma og 

hendes familie flytter fra deres dejlige lejlighed i byen og ud i et hus på landet.  

 

Storvask - Gemmeleg 
Instruktøren Kassandra Wellendorf har med animationsfilmene »Storvask« skabt en række små fortæl-

linger, der tager udgangspunkt i fantasien om, at vasketøj har sit eget liv bag vaskemaskinens rude.  

 

Rita og krokodille - Nat 
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?  

 

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

 

Godbid 
Skoven er fuld af dyr i forskellige farver og størrelser. Hejren vil have sommerfuglen som godbid. Slan-

gen snapper ud efter fuglen. Fiskene er sultne efter plankton. Men hvem spiser hvem til sidst?  

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. 5. februar 2020 kl. 10 - Fra 5 år - 48 min. 
 

Vitello vil have en far 
Hvis Vitello spørger Mor, så er Vitellos far en sjuft og ham ser man derfor ikke meget til. Man ser ham 

faktisk overhovedet ikke, og det er irriterende, synes Vitello, når nu alle de andre drenge har fædre.  

 

Vågn op 
Højt oppe på en vindblæst bjergtop bor vækkemanden med sin søn. Hver morgen må han ud i regn og 

slud for at vække nabobjergets borgere for småpenge. En dag får han i stedet en lille klokke som beta-

ling for sit arbejde.  

 

På tur med far - Halvt svensk 
Iris elsker at tage på tur med sin far, for under køreturen har hun ham helt for sig selv. Iris og far skal 

køre både over og under vandet for at besøge mormor og morfar i Sverige.  

 

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

af spind, tilmed i flere farver.  

 

Vitello møder Gud 
Vitello har en af de dage hvor det ikke er så sjovt at være Vitello og ikke at have nogen far. Men så mø-

der 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… 

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   



Mandag d. 9. marts 2020 kl. 10 - Fra 3 år - 38 min. 
  

Pingvin 
Pingvintjeneren vil have, at pingvinfesten skal være perfekt. Men alt, hvad han gør, ender galt.  

 

Rita og krokodille - I biografen 
Rita og Krokodille skal se “De 5 feer” i biografen. Krokodille larmer med slikpapiret, slubrer og gaber.  

 

Aben Osvald 
Osvald og hans abevenner springer rundt i træerne og pludrer og sludrer, mens solen skinner på dem. Ja, 

de kunne sagtens have det godt, hvis bare den store gale hanabe ikke tyranniserede dem. 

 

Edderskønne edderkopper - Springedderkoppen 
Springedderkoppen er den klogeste blandt edderkopperne. Han ser rigtig godt og kan genkende billedet 

af andre springedderkopper.  

 

Storvask - Larm 
Instruktøren Kassandra Wellendorf har med animationsfilmene »Storvask« skabt en række små fortæl-

linger, der tager udgangspunkt i fantasien om, at vasketøj har sit eget liv bag vaskemaskinens rude.  

 

Den lille fugl og bladet 
I den snedækkede skov ser den lille fugl, at årets sidste blad svæver mod jorden. Fuglen løber efter det 

og får fat i det ude på den frosne sø.  

 

Peter Pix - Violinen 
Peter Pix tager sin violin ned fra væggen og begynder at spille en melankolsk melodi, så smuk, at han 

får tårer i øjnene. Billedet på væggen begynder at stortude.  

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. 10. marts 2020 kl. 10 - Fra 5 år - 45 min. 
 

Vitello ønsker sig en hund 
Vitello får mange ideer, nogle af dem er gode, nogle er ikke så gode. Den ide med at han skal have en 

hund, er nok en af hans allerbedste ideer. Men det synes Mor desværre ikke.  

 

Den lille hjælper 
En antikvar opdager, at bøgerne i butikken bliver spist af møl. En lille sulten flagermus viser sig at kun-

ne være alletiders hjælper.  

 

På tur med far - Julegaven til Prik 
Iris elsker at tage på tur med sin far, for under køreturen har hun ham helt for sig selv. Iris og far skal til 

Møn og fejre jul hos farmor og farfar, så de har travlt med at pakke alle julegaverne.  

 

Vuf - En ny ven 
En aften sidder en tegner bøjet over sin tegneblok ved sit skrivebord. Han er træt og frustreret, men han 

får tegnet en skitse af hunden Vuf.  

 

1 minut natur - Egernet 
En dreng fortæller om et egern, der ofte kommer på besøg i deres have. Han beslutter at kalde egernet 

Plet, fordi den har sorte pletter.  

 

Vitello gør en god gerning 
Møgungen William er blevet spejder og måske får han engang en kniv. Vitello synes det med kniven 

lyder sejt, så han vil hjælpe med at gøre de gode gerninger. Nu skal de bare finde nogen at gøre gode 

gerninger på. 

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   



Mandag d. 30. marts 2012 kl. 10 - Fra 3 år - 36 min. 
 

Myre 
Alle myrerne arbejder perfekt sammen. Men der er én myre, der gør alting anderledes.  

 

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.  

 

Peter Pix - Kærestebrevet 
Peter Pix kommer ind med et brev, dufter spændt til det, åbner og trækker et rødt papirhjerte ud.  

 

Storvask - Hemmeligheden 
Instruktøren Kassandra Wellendorf har med animationsfilmene »Storvask« skabt en række små fortæl-

linger, der tager udgangspunkt i fantasien om, at vasketøj har sit eget liv bag vaskemaskinens rude.  

 

Rita og krokodille - Blåbær 
Rita og Krokodille plukker blåbær. Rita holder godt øje med alt hvad Krokodille gør. Hvis han spiser 

blåbær, bliver hans tunge blå!  

 

Lillefinger - Alene i verden 
Myren kan ikke finde hverken Lillefinger eller hans familie og føler sig forladt og alene. 

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. 31. marts 2020 kl. 10 - Fra 5 år - 48 min. 
 

Vitello får en klam kæreste 
Vitello 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 ham-

ster…  

 

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.  

 

Odd er et æg 
Drengen Odd er ikke ligesom de andre børn. Hans hoved er meget skrøbeligt – ligeså skrøbeligt som et 

æg.  

 

1 minut natur - Goplevejr 
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.  

 

Edderskønne edderkopper - Vandedderkoppen 
Vandedderkoppen har fundet en virkelig smart måde at leve under vand på. Med en luftklokke hun selv 

spinder og fylder luft i.  

 

Vitello bygger en monsterfælde 
Instruktør: Dorte Bengtson 

Er der noget Vitello kan lide, så er det monstre. Og zombier. Og dødningehoveder. Bare ikke når det er 

mørkt.  

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. 14. april 2020 kl. 10 - Fra 3 år - 36 min. 
 

Som hund og kat 
Man kan ikke tvinge et venskab frem, men i en nødsituation kan venskab opstå lige pludselig. En hund 

og en dreng kommer til live i en tegners skitsebog.  

 

Storvask - Sæbebobler 
Instruktøren Kassandra Wellendorf har med animationsfilmene "Storvask" skabt en række små animati-

onsfilm, der tager udgangspunkt i fantasien om, at vasketøj har sit eget liv bag vaskemaskinens rude.  

 

Det lille lam 
Far Får og Mor Får er chokerede. Deres lille lam siger ikke som de andre lam. Når han bræger, siger 

han MUH i stedet for MÆH. 

 

Mægtige maskiner - Sorteringsmaskine 
Bulldozeren fylder sten og sand på sorteringsmaskinen, der fordeler de store sten, de små sten, grus og 

sand i forskellige bunker. 

 

Min oldefars historier - Bjørnen 
Theodor leger bjørn og spørger Oldefar, om han nogensinde har mødt en rigtig bjørn.  

 

Tiger 
En dreng dækker bord. Han sætter en tallerken med et billede af en tiger på bordet. Tigeren kommer til 

live. Den hopper ud af tallerkenen og begynder at drikke drengens juice og spise hans mad. 

 

Næsehornsdans 
Det er rigtig sjovt at danse! Men skal man danse alene hele tiden, er det pludselig ikke så sjovt længere.  

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. 15. april 2020 kl. 10 - Fra 5 år - 45 min. 
 

Filmen om frøen 
En lille, humoristisk film om løvfrøen – der også kaldes en tudse. Den har mange spøjse egenskaber, fx 

kan den skifte farve og har sugekopper under fødderne.  

 

Josefines Bondegård - Køkkenhav 
Josefine har fået lov til at få sin helt egen køkkenhave, og hendes far hjælper hende med at hente gød-

ning og plante grøntsager i den.  

 

Peter Pix: Vækkeuret 
Peter Pix ligger og sover, vækkeuret ringer på natbordet. Han ignorerer det. Uret bliver mere og mere 

insisterende.  

 

Binke kan ikke flyve 
En lille tegnefilmmusical for børn om fugleungen Binke, der ikke kan flyve og derfor efterlades hos 

skovmusen Oskar, da de voksne fugle om efteråret drager sydpå.  

 

Min lille hund mester - Katteballade 
Mester bor i et lille hus på landet sammen med en rar mand, som hedder Thomas. Nu har Thomas fået 

sig en kone, som hedder Bibi, og det har Mester fået meget godt ud af. Bibi er nemlig en rigtig dyreven.  

 

Peter Pix : Kærestebrevet 
Instruktør: Trine Heller Jensen 

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.  

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 3. december  
 

Koncert for de 1 - 2 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. 

  

Husk at tilmelding er nødvendig! 

 

Ring eller skriv til børnekulturkonsulent,  

Camilla Autzen på  

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 og finde ansøgningsskemaet på 

www.rk.dk. 

Vil du have hjælp til at søge Børnekulturpuljen, så ring til børne– og unge-

kulturkonsulent Camilla Autzen på tlf.nr: 36 37 76 51 eller mail 

til cn18712@rk.dk.  

mailto:cn18712@rk.dk


Børnefestival 2020 
 19. & 20. maj 

Sæt kryds i kalenderen 


