
Småbørnskulturpakken 2018/19 
- 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 og her kan 

I også komme i julestemning tirsdag d. 11. december, når vi afholder julekoncert.  

I år kan I også melde jer til forskellige workshops. Der er BongoBjørne-yoga hvor musik og 

bevægelse danner rammen, I kan tilmelde jer en klassisk musik workshop med Genklange 

som også tilbydes til de 2 årige.  

Biblioteket og Heerup Museum folder projektet ’På små ben’ ud og tilbyder workshops med 

udgangspunkt i børnebøger og billedkunst. På biblioteket kan I komme til fødselsdag med 

’Lili tæller til 10’ og lege med i bogens univers. Og på Heerup Museum kan I gå på opdagel-

se i former, farver og fortællinger.  

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 



Om forestillingen 
 

– er skrevet i en bog så lille, at kun virkelig små mennesker kan forstå den. 

Et musikalsk møde mellem en almindelig pige og en mærkelig pingvin, der kan 

stå på hovedet og fløjte. Pingvinen spiser fem fisk til morgenmad og taler fly-

dende 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 strengeinstru-

menter, 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 no-

gen de kender. 

Forslag til samtaleemner: 

 Frygt for det ukendte 

 Overraskelse og overgivelse 

 Kærligheden overvinder forhindringer 

Verdens mindste historie v/ Batida  

Tirsdag den 6. november kl. 9.15 & 10.30 

Rødovre Bibliotek 

Alder: 2 - 3 år TEATER 



TEATER 

Vred v/ Limfjordsteatret 

Onsdag den 7. november kl. 9.15 & kl. 10.45 

Torsdag den 8. november kl. 9.15 & kl. 10.45 

Fredag den 9. november kl. 9.15 & kl. 10.45 

Rødovre Bibliotek 

Alder: 3 - 5  år  

Om forestillingen 
 

Jeg er sur i dag! Vred! Rasende! Det hele er bare dumt-dumt-dumt!!!  

I en sjov, nonverbal stil inspireret af børnenes eget univers undersøger fore-

stillingen vredens væsen. Hvorfor bliver man vred? Er det okay at blive 

vred? Kan man bruge vrede til noget, og hvordan bliver man glad igen?  

Forestillingen, der er opbygget af flere forskellige sekvenser, udspiller sig i 

en på én gang enkel og magisk verden, hvor alt er muligt - det sjove, det po-

etiske, det overraskende, det stille, det voldsomme, det musikalske og det 

legende.  

Der bliver masser at snakke om efterfølgende.  



Om forestillingen 
 

De to granvoksne mænd som nobelt begynder at fortælle publikum 

historien om den græske helt Perseus, bliver selv grebet af den even-

tyrlige beretning og må efterhånden selv spille alle rollerne. 

Det bliver en drabelig historie om den væmmelige slangehovedede 

Medusa, om den mægtige gud Zeus, om det forfærdelige havuhyre, 

den magiske kraft i Hermes' bevingede sko, den fantastiske helt og 

den skønne lænkede prinsesse. 

TEATER 

Medusa v/ Asterions hus  

Mandag den 19. november kl. 9 & kl. 10.30 

Tirsdag den 20. november kl. 9 & kl. 10.30 

Onsdag den 21. november kl. 9 & kl. 10.30 

Islev Bibliotek  

Alder: 3 - 5 år 



Om forestillingen 
 

Ida er flyttet for sig selv og der er rod over det hele, nyt hus og fyldte 

kasser der kun venter på at blive pakket ud. Så julen bliver sprunget 

over i år. Og pyt med det, for det bedste, det er, at fra nu af er der ingen 

andre der skal bestemme, hverken om der skal holdes jul eller hvor tin-

gene skal stå. Og dog – i det nye hus bor en nisse, - en RIGTIG nisse. 

Den elsker risengrød og er glad for, at der endelig er flyttet et menneske 

ind, så den igen kan få sin grød. Den leder, roder rundt i tingene, flytter 

kasser og i det hele taget rumsterer og pusler som var der mus og rotter 

over alt. Men der er ingen grød. Så nu må den, med nisselist få Ida til at 

lave grød og komme i julestemning.  

TEATER 

En rigtig nisse v/ Det lille verdensteater  

Mandag den 17. december kl. 9.15 & kl. 10.30 

Tirsdag den 18. december kl. 9.15 & kl. 10.30 

Islev Bibliotek  

Alder: 3 - 5 år 



Om forestillingen 
 

SKAB er en musikalsk og sanselig animationsforestilling, der legende 

fortæller skabelsesberetningen med bageingredienser, dej og køkken-

ting…. 

Forestillingen begynder med, at alle kagedåserne er tomme - “I begyn-

delsen var der ingenting”... 

Og ligesom Gud SKABte lyset, verden og menneskene på 7 dage, føl-

ges en opskrift med 7 punkter. 

Første punkt er at tænde ovnen; “og der blev lys”. 

SKAB fortælles med nykomponeret musik og er SKABt til dine sanser 

med musik, animation og dufte. 

SKAB stimulerer fantasien og vækker en lyst til udforskning af vel-

kendte hverdagselementer. Børnene bliver grebet af legen i SKAB og 

det univers der skabes ud af det blå lige for næsen af dem. 

TEATER 

SKAB v/ Hvid støj sceneproduktion  

Mandag den 21. januar 2019 kl. 9 & kl. 10.45 

Tirsdag den 22. januar 2019 kl. 9 & kl. 10.45 

Islev Bibliotek  

Alder: 2 - 3 år 



Om forestillingen 
 

Små bjerge af blå og røde, stribede og prikkede, store og små kuffer-

ter – en hel masse overraskelser, der kun venter på at blive vist frem. I 

forestillingen tages de små med ind i hver kufferts lille verden – i én 

kuffert bor de tre bamser, der har så svært ved at sove. I en anden bor 

dukken, der elsker at være med til te-selskab. 

I et trygt og roligt tempo, hvor der er plads til at alle små får mulighed 

for at give deres besyv med, skabes en lille oase fuld af historier. 

TEATER 

Luk op... v/ Teater Refleksion  

Onsdag den 23. januar 2019 kl. 9 & kl. 10 

Torsdag den 24. januar 2019 kl. 9 & kl. 10 

Islev Bibliotek 

Alder: 2 år 



Om forestillingen 
 

Gal eller genial? Slem frø eller succesfuld kunstner. 

Imens to kustoder stiller op til en udstilling af Lille Frø´s kunstvær-

ker, fortælles historien om hans liv. Om hvordan han kom fra rummet 

og landede i et metor hos familien frø. Om hvordan der var et pro-

blem med at det viste sig at han nogle gange var meget slem. Om at 

rejse langt væk hjemmefra, men mest af alt om, at man er god nok 

som man er og i virkeligheden er elsket, på trods af at man er en 

SLEM lille frø. 

Forestillingen er baseret på bogen Lille Frø af Jakob Martin Strid 

TEATER 

Lille frø  v/ Teater Fantast  

Tirsdag den 29. januar 2019 kl. 9.15 & kl. 10.45 

Onsdag den 30. januar 2019 kl. 9.15 & kl. 10.45 

Rødovre Bibliotek 

Alder: 4 - 5 år 



Om forestillingen 
 

Små bjerge af blå og røde, stribede og prikkede, store og små kuffer-

ter – en hel masse overraskelser, der kun venter på at blive vist frem. I 

forestillingen tages de små med ind i hver kufferts lille verden – i én 

kuffert bor de tre bamser, der har så svært ved at sove. I en anden bor 

dukken, der elsker at være med til te-selskab. 

I et trygt og roligt tempo, hvor der er plads til at alle små får mulighed 

for at give deres besyv med, skabes en lille oase fuld af historier. 

TEATER 

Luk op... v/ Teater Refleksion  

Tirsdag den 5. februar 2019 kl. 9 & kl. 10 

Onsdag den 6. februar 2019 kl. 9 & kl. 10 

Rødovre Bibliotek 

Alder: 2 år 



Om forestillingen 
 

– Om at overvinde venskabets vanskeligheder 

Mabel og Betty er de allerbedste venner. Mabel har styr på det hele. 

Betty, derimod, kan ikke huske fra næse til mund. 

Det giver husspektakler på alle etager. Men musen er heldigvis hævet 

over det hele, og den finder til sidst på noget så balladen får en lykke-

lig udgang. 

En duet for trompet og harmonika – blandt andet… 

Forslag til samtaleemner: 

 Venskabets dynamik 

 Kontrol kontra kaos 

TEATER 

To i et hus og en mus v/ Batida  

Onsdag den 6. marts 2019 kl. 9.15 & kl. 10.30 

Torsdag den 7. marts 2019 kl. 9.15 & kl. 10.30 

Rødovre Bibliotek 

Alder: 2 - 3 år 



Violinen spiller, bierne summer og elefanter tramper igennem skoven  - imens dejlig klas-

sisk musik kilder vores øregange og sætter sanserne i spil.  

Sammen vil vi undersøge om musik virkelig kan lyde som dyr, tale om hvorfor og opleve 

musikken i kroppen. Denne musikalske workshop præsenterer klassisk musik på en sjov og 

let tilgængelig måde, hvor der både er plads til de store armbevægelser og fordybelse.  

Samtidigt giver den idéer til, hvordan klassisk musik kan bruges i institutionen efterfølgen-

de. 

 

På workshoppen kan I opleve: 

 

At få den klassiske musik præsenteret på en sjov og let tilgængelig måde 

 

At børnenes nærvær og koncentration styrkes gennem musikken 

 

At de føler og sanser musikken på egen krop 

 

At børnene får et rum til ro og fordybelse 

 

At de voksne får idéer til aktiviteter med klassisk musik 

 

Ved workshoppen modtager I en CD med klassisk musik, egnet til senere brug og et kom-

pendium med forslag til lege, så aktiviteterne og den klassiske musik kan leve videre efter 

workshop. 

Underviser. Cand. Mag. og musikformidler Gabriella Meinert-Medici, www.genklange.dk 

Lyt, lær og leg med klassisk musik 

Workshop med ’Genklange’ 

DATOER OG TILMELDING PÅ NÆSTE SIDE 

http://www.genklange.dk


Lyt, lær og leg med klassisk musik 

Workshop med ’Genklange’ 

Max 15 børn + voksne 

 

På Rødovre Bibliotek: 

Torsdag den 7. februar 2019 kl. 9 - 9.30: For de 2 årige 

Torsdag den 7. februar 2019 kl. 10 - 10.45: For de 3-5 årige 

Fredag den 8. februar 2019 kl. 9 - 9.30: For de 2 årige 

Fredag den 8. februar 2019 kl. 10 - 10.45: For de 3-5 årige 

 

 

På Islev Bibliotek: 

Onsdag den 13. marts 2019 kl. 9 - 9.30: For de 2 årige 

Onsdag den 13. februar 2019 kl. 10 - 10.45: For de 3-5 årige 

Torsdag den 14. marts 2019 kl. 9 - 9.30: For de 2 årige 

Torsdag den 14. marts 2019 kl. 10 - 10.45: For de 3-5 årige 

 

 

Tilmelding efter ’først til mølle’ til Børnekulturkonsulent,  

Camilla Autzen på: 36 37 76 51 / cn18712@rk.dk 



BongoBjørne-yoga 

For de 3 - 5 årige 

BONGO-BØRNEYOGA er en skøn stund, hvor man giver sig tid -og tid sammen!  

Det centrale er bevægelsesglæde, samvær og de redskaber yogaen giver, understøttet af 

rytmer, sang og musik. På sådan en workshop skal vi også lege, synge og danse. Vi får 

bevæget os, mens vi har det sjovt og vi får lært at slappe af. Alle, store og små, får noget 

ud af det. 

  

V/Jeanette Arp, yogalærer, musiker/sangerinde og Jesper Nørløv, musiker. 

Max 20 børn + voksne 

På Rødovre Bibliotek: 

Torsdag den 11. april 2019 kl. 9 - 9.45 

Torsdag den 11. april 2019 kl. 10 - 10.45 

Fredag den 12. april 2019 kl. 9 - 9.45 

Fredag den 12. april 2019 kl. 10 - 10.45 

 

Tilmelding efter ’først til mølle’ til Børnekulturkonsulent,  

Camilla Autzen på: 36 37 76 51 / cn18712@rk.dk 



På små ben - på Biblioteket 

’Lili tæller til 10’ For de 2-3 årige 

Alle hverdage i uge 9 + 10 + 11 kl. 9.30 - 10.15 

Rødovre Bibliotek 

Max 10 børn og minimum 2 voksne 

Tilmelding efter først til mølle. Skriv eller ring til Line Horn på:  

Line.horn@rk.dk eller 36 37 97 05 

I foråret gentager vi successen og inviterer dagpleje- og vuggestuebørn til Vovvovs fød-

selsdag på Rødovre Bibliotek. Fødselsdagsbesøget tager udgangspunkt i bogen ’Lili 

tæller til 10’ af Kim Fupz Aakeson og Siri Melchior.  

 

Om forløbet 

En uge inden I kommer på besøg, modtager I en kuffert med invitation til fødselsdagen samt 

bogen og flag, som hvert barn skal dekorere (forberedelse til besøget). 

Ved selve biblioteksbesøget leger vi fortællingen fra bogen sammen med børnene. Vi har 

samlet alle de gaver (konkreter), som Lili vil give til Vovvov, og dem finder vi løbende frem 

og snakker om sammen med børnene, mens vi læser bogen på storskærm (aktiv sprogstimu-

lering). Herefter ser vi filmen ’Lili holder fest’, hvor børnene – ligesom Lili og Vovvov – 

sidder på puder og spiser en chokoladekiks (det multimodale). Til sidst har vi – ligesom i 

bogen – samlet alle gaverne på et tæppe, og børnene får nu lov at lege et kvarters tid i 

’udstillingen’ (leg og motorik – igen aktiv sprogstimulering). 

 

Formålene med biblioteksbesøget 

- Sprogstimulering ved hjælp af konkreter, leg og motorik. 

- At børnene og I voksne lærer biblioteket og vores tilbud endnu bedre at kende. 

- At I voksne bliver inspireret til, hvordan I selv kan folde bøger/fortællinger ud for børnene. 



På små ben - på Heerup Museum 

’Form og farver’ For de 2-3 årige 

Ca. 4 - 5 børn, varighed: 30 min 

Forløb: Tirsdag - fredag fra kl. 9.30 

Begrænset antal forløb i efterår 2018 og forår 2019 

Tilmelding efter først til mølle.  

Skriv eller ring til Heerup Museum på:  

heerupmuseum@rk.dk eller 36 37 87 00 

Med afsæt i en nærværende og let dramatiseret fortælling møder børnene FORMER & FAR-

VER: grundfarverne blå, rød og gul, samt grundfigurerne: rund, firkant og trekant. Forløbet 

foregår i museumsrummet, hvor vi har base i en rundkreds på gulvet. Sammen undersøger 

vi fysisk figurer og digter historier om Mor Rund og Far Firkant. Vi genkender og vælger 

farver, sorterer og leger. Hvilken farve kan Mor Rund bedst lide?  

Så er vi klar til at hæve blikket og inddrage et af de udstillede kunstværker. Der er naturlig-

vis god plads til børnene egne opdagelser og interesser. Gennem leg og bevægelser vil bør-

nene genkende, skelne, sætte navn på og ikke mindst skabe fortællinger ud fra FORMER & 

FARVER.  

 

Besøget på Heerup Museum kan med fordel bruges som en del af et billedforløb på instituti-

onen. Vi vejleder gerne om aktiviteter I selv kan lave sammen med børnene, så spørg ende-

lig. Der er mulighed for at spise madpakker på madpakker på museet eller i haven enten før 

eller efter forløbet.  



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 komme 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: https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/farekassen  

https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/farekassen


HR. Struganoff på Rødovre Bibliotek 

Februar - juni 2019 

Rødovre børnebibliotek får besøg af HR. Struganoff fra februar – juni 2019. 

Det bliver som en lege-udstilling, der er skabt over Kim Fupz Aakeson og Siri 

Melchiors bøger om den søde hr. Struganoff, og den er udviklet af Kurtzweil og 

Ballerup Bibliotek. 

Som i bøgerne tager udstillingen udgangspunkt i bogstaver, tal, modsætninger 

og farver. Lad for eksempel et barn stikke hovedet ind i ”hul-væggen” og snak 

om modsætningen ”sover” – ”vågen”. Eller tal om farverne, mens I bygger en 

stor skål frugtsalat med magneter. 

Hr. Struganoff er en udstilling med masser af ting og sager, man kan lege med, 

snakke om og blive klogere af. 

Rødovre Bibliotek 

Rødovre Parkvej 140  

2610 Rødovre 

www.rdb.dk   

Tlf. 36 37 97 00   

Foto: Christoffer Askaman Photography 



Tirsdag d. 13. november kl. 10 - Fra 3 år - i alt 38 min. 
 

Fløjteløs  
Historien finder sted i en farverig og trafikeret by fuld af mennesker og dyr. Alle er meget musikalske og 

kan fløjte undtagen den lille fugl Fløjteløs. Han flyver forgæves rundt og prøver at fløjte, men han er så 

håbløs til det, at hans omgivelser opgiver at undervise ham.  

 

Storvask - Fanget i puden  
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.  

 

Snuttefilm - Halløj, lille abe! 
Den lille abe vågner om morgenen. Hun glæder sig til en ny dag. Udenfor møder hun en kæmpestor hund, 

så hun må flygte op i et stort træ. Hunden går sin vej igen, og hun hopper ned i en stor vandpyt, så nu er 

hun plaskvåd! Heldigvis er det ikke værre, end at et tæppe og lidt varmt mælk kan gøre det til en god dag 

igen. 

 

Ernst i Tivoli 
Ernst og mor er i Tivoli. Ernst vil have en candyfloss, som han køber af en sød lille Tivoli-pige. Mor vil 

op i Pariserhjulet, men det vil Ernst ikke, så han må sætte sig på en bænk og spise sin candyfloss og vente 

på mor.  

 

Karla kanin på stranden  
I "Karla Kanin på stranden" følger vi en kaninpige med lange ører og storprikkede bukser og hendes mø-

de med en mariehøne. De to nyder en dag sammen på stranden, hvor vinden suser, og solen skinner. 

 

Det gule hus - Blomsterdronningen   

"Blomsterdronningen" er den anden af fem film fra "Det gule hus" - et stort hus på Nørrebro i København. 

En serie magisk-realistiske historier om Chloë og Thea, to små piger, der går på opdagelse i deres store 

hus i jagten på eventyr bag naboernes døre og lige rundt om hjørnet.  

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. 15. november kl. 10 - Fra 4 år - i alt 50 min. 
 

 

Den alt for lille prins  
Den lille prins er i gang med forårsrengøringen. Alt skal med, inde som ude. Solen skal også have en tur - 

selv om den er langt væk. Det kræver mange forsøg, men lykkes til sidst. En lille filmfortælling for de 

mindste børn; den sætter fokus på universet's dimensioner med stor sympati for børns fantasi, hvor alt kan 

lade sig gøre. 

 

Pip og papegøje 
Tobias' største ønske er at få en fugl, så da han en dag redder en syg spurv, smugler han den med hjem. 

Den viser sig at være Den Blinde Fe, og som belønning får Tobias et ønske opfyldt. Desværre er Den 

Blinde Fe virkelig dårlig til at trylle, og Tobias bliver ved en fejl forvandlet til en grøn papegøje og må nu 

flyve ud i verden. Snart har den onde fuglehandler fanget ham, og det er ikke så heldigt: Hvis ikke Tobias 

bliver tryllet om, inden der er gået 29 timer, vil han forblive papegøje for evigt. I mellemtiden går Tobias' 

mor, den forelskede vicevært, Den Blinde Fe og to måger i gang med at lede efter Tobias. Så mon ikke én 

af dem finder ham i tide ... Filmen, der er en blanding af realfilm og animation med Peter Frödin i alle 

voksenroller, bygger på Kim Fupz Aakesons børnebog med samme titel. 

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. 18. december kl. 10 - Fra 3 år - 45 min. 

 
Jims vinter 
En græshoppe, som hedder Jim, vågner midt om vinteren og har glemt alt. Rundt omkring ham er der en 

hel masse hvidt og koldt. Det er selvfølgelig sne, men Jim ved ikke, hvad han skal bruge det til. Det 

eneste, han bekymrer sig om, er violinen. Underfundig tegnefilm for de allermindste lavet på baggrund 

af Thomas og Anna Clara Tidholms svenske børnebog. 

 

Hvor ligger Juleland? 
Karl Ludvig er en syv centimeter høj piberensernisse. Hver jul bliver han og hans piberenservenner ta-

get frem af deres papæske og stillet op i et fint julelandskab med honningkagehus og vatsne - deres el-

skede '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. 

 

Ernst på skøjter 
Det er vinter, Ernst og mor skal i parken og stå på skøjter på den frosne sø. Ernst ser en sød lille skøjte-

prinsesse 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 su-

ser forbi ham, og Ernst følger efter hende så godt han kan. 

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. 20. december kl. 10 - Fra 5 år - 55 min. 

 
Josefines Bondegård - Jul på gården 
Det er snart jul, og den frække drillenisse Soffi laver ballade om natten. Josefine gør klar til julen ved at 

bage julekager og skrive ønskeseddel, men selvom det snart er jul, er der stadig en masse andet at gøre 

på gården. Familien skal udvide bestanden med nuttede tyrekalve, som skal slagtes og blive til lækre 

bøffer, når de er blevet store nok. Og så er der kommet nye, små kyllinger på gården. 

  

Rita og Krokodille: Snevejr 
Det har sneet. Rita og Krokodille skal ud og kælke. På bakken møder de Boris, som udfordrer dem til 

kælkekapløb. Men bakken er høj og stejl, og Rita tør ikke helt køre. Hun giver Krokodille skylden og 

smider ham af kælken. Da hun prøver at undskylde, er Krokodille allerede frosset til en glat istap. Plud-

selig begynder begge to at glide ned af bakken, Rita ovenpå Krokodilles ryg! Rita er hunderæd! Men det 

er også sjovt. Vennerne vinder! Sammen. 

 

Snowys Jul 
Der er to dage til juleaften. Efter at have mistet både sin mor og sit hjem er en lille hundehvalp helt ale-

ne i en sneklædt verden. Heldigvis finder to børn den forfrosne hvalp, og de forsøger ivrigt at finde et 

trygt og godt hjem til Snowy, inden det bliver jul. "Snowys jul" er en klassisk animationsfilm om uni-

verselle temaer som sorg og savn, forventning og glæde. 

 

De små vilde: vinter 
Tobias sidder og tegner trolde og venter på Karl, som er på vej. Han vil have ham med på troldejagt. 

Med bue, stok og rygsæk, går de ud i vinterlandet og leder efter spor. De ser hjort, musvåger, ræve. Det 

er som om hjorten holder øje med dem. De finder efterladenskaber, spor, fjer, knogler og en hjortetak, 

som helt sikkert stammer fra jordtrolde. 

 

Cirkeline: Højt fra træets grønne top 
Det er jul, og musene og Cirkeline laver gaver, bager kager og drager til sidst ud efter et juletræ. På ve-

jen hjem er de ved at fare vild i snevejret, men den lille nissealf hjælper dem, og alle samles til den helt 

store julefest. 

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. 12. februar 2019 kl. 10 - Fra 3 år - 29 min.  
 

Ernst i svømmehallen 
Ernst og mor skal i svømmehallen. Mens mor køber billet, kigger Ernst gennem en stor glasrude ind i 

svømmehallen. Han får øje på en sød pige, og 10 meter vippen. Efter omklædning står Ernst nu i fuld 

badeuniform, med snorkel og badedyr, klar til at springe i vandet til den søde pige. Men mor hiver ham 

ned til den anden ende af bassinet hvor han skal lære at svømme. Mens mor vender ryggen til, stikker 

Ernst over til pigen på det dybe vand, hvor de seje drenge hopper fra 10 meter vippen. 

 

Storvask - Flyvesokken 
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. 

Wellendorf skaber et surrealistisk univers, hvor vaskemaskinens rum forvandler sig til et ishav, en garn-

jungle, en pjaltetøjsverden, en legeplads eller et farligt undervandsunivers. 

 

Cirkeline: På med vanten 
Cirkeline og musene Ingolf og Fredrik er ude at lege i sneen. De bygger en snemus, som det til sidst 

lykkes dem at skræmme katten med. 

 

Prik og Plet i sneen 
De to søde kaniner, Prik og Plet, sidder og kigger på det fine snevejr fra deres lille hus og beslutter sig 

for at gå ud i det. Men pludselig er Plet blevet væk og Prik frygter, at hans ven er forsvundet i sneen. 

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. 19. februar 2019 kl. 10 - Fra 5 år - 38 min. 
 

Snowys jul 
Der er to dage til juleaften. Efter at have mistet både sin mor og sit hjem er en lille hundehvalp helt ale-

ne i en sneklædt verden. Heldigvis finder to børn den forfrosne hvalp, og de forsøger ivrigt at finde et 

trygt og godt hjem til Snowy, inden det bliver jul. "Snowys jul" er en klassisk animationsfilm om uni-

verselle temaer som sorg og savn, forventning og glæde.  

 

Orla Frøsnapper 
Bertram er sendt i byen. Hos slagteren kommer der en lille fræk hund og stjæler en af pølserne. Slagte-

rens kone udlover en stor dusør til den, der fanger hunden. På vejen hjem møder Bertram hunden, og 

den følger efter ham. Pludselig kommer byens værste bølle Orla Frøsnapper. Han vil gerne have fat i 

hunden og den store dusør. 

 

Sallies historier - Da Gud fik en hobby 
Da Gud havde skabt himlen og jorden, gik han på pension. Han lavede ikke noget i 1000 år. Derfor fik 

han lyst til en hobby. Han ville samle på musik! Han købte musikken af menneskene for biler. Gud 

samlede musikken på flasker, men der gik ikke lang tid, så ville Gud have mere musik ...  

 

Drengen i kufferten 
Pindsvinet Morten får en lillebror og har pludselig svært ved at få mor og fars opmærksomhed. Derfor 

beslutter Morten sig for at skaffe sig af med sin lillebror, så alt kan blive ligesom før. 

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. 12. marts 2019 kl. 10 - Fra 3 år - 38 min. 
  

Prik og Plet kikker på stjerner 
Himlen er fuld af glitrende stjerner. Nogle er store, andre er bittesmå. Prik og Plet studerer stjernerne på 

nærmere hold gennem en kikkert. Efter et meteornedslag møder de et væsen, som måske har set stjer-

nerne meget tæt på. 

  

Mops & Ollie  
De to rumvæsener Mops & Ollie bor på en planet langt ude i rummet. Ovenover planeten er et stort mo-

torvejsnet, hvorfra der jævnligt falder lidt skrald ned, som Mops & Ollie enten kan spise eller lege med. 

Men de bliver uvenner over skraldet, og rigtigt kede af det, før det går op for dem, at det de har brug for 

er hinanden, ikke skraldet. 

 

Mægtige Maskiner - Stribemaler 
Stribemaleren maler striber på vejene med hvid maling, så bilerne ved, hvor de skal køre. Nogle striber 

er meget lange, andre er korte og stiplede. 

 

Rita og Krokodille: Skovturen 
Vennerne skal ud og samle kastanjer i skoven. Rita formaner Krokodille at blive på stien, så han ikke 

farer vild. Men da hun ser et helt tæppe af glitrende kastanjer, glemmer hun alt, hvad hun har sagt. I jag-

ten på de flotte kastanjer glemmer hun alt om stien og farer vild. Krokodille hjælper hende at finde til-

bage. 

Astons gaver 
Hvor er det sjovt at pakke gaver op! Den lille hund Aston kan næsten ikke vente til sin fødselsdag - og 

på alle de dejlige gaver. Han er så spændt, at han ikke kan lade være med at pakke alle tingene ind, han 

møder på sin vej. 

 

Lili børster tænder 
Instruktør: Siri Melchior 

Lili børster tænder. Det kan hun nemlig sagtens selv. Hun lukker sig ude på badeværelset med Vovvov, 

og så går hun ellers i krig. At der skal tandpasta på, at der skal børstes grundigt, og at der skal skylles 

efter, alt det har hun fanget. At det så ikke lige behøver at være på egne tænder, det er så en anden ting. 

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. 19. marts 2019 kl. 10 - Fra 5 år - 44 min. 
 

Dyrevennerne: Jeg stikker af! 
Et får keder sig noget så grusomt. Hun beslutter sig for at løbe væk fra sin flok. Men ingen af fårene i 

flokken savner hende. Hun sender dem et kort, hvor hun fortæller, at hun er stukket af hjemmefra. De 

andre får beder hende komme tilbage, men gør hun det? 

 

Sallies historier - Drengen, der spiste sin havregrød 
Torbens forældre insisterer på, at han spiser sin havregrød hver morgen for at blive stor og stærk. Tor-

ben hader havregrød. Men tænk, en morgen er han pludselig blevet stor og stærk, og nu er det ham, der 

bestemmer! 

 

De små vilde: efterår 
Når efteråret nærmer sig og kulden kommer, rykker musene ind i vores huse, men det er ikke altid lige 

populært - især ikke blandt de voksne. Det er ikke let at være mus, og både ræven og uglen er ude efter 

dem. 

 

Prik og Plet - Søen kalder  
Prik og Plet leger pirater. De bygger en flåde med dødningeflag og begiver sig ud på havet. Men for me-

gen sol får dem til at til at starte en farlig fægteduel. De bliver både skoldede og får sig en ufrivillig 

svømmetur. Så er det alligvel bedre med en sandwich i sofaen. 

 

Rita og Krokodille: Snevejr 
Det har sneet. Rita og Krokodille skal ud og kælke. På bakken møder de Boris, som udfordrer dem til 

kælke kapløb. Men bakken er høj og stejl og Rita tør ikke helt køre. Hun giver Krokodille skylden og 

smider ham af kælken. Da hun prøver at undskylde, er Krokodille allerede frosset til en glat is tap. Plud-

selig begynder begge to at glide ned af bakken, Rita ovenpå Krokodilles ryg! Rita er hunderæd! Men det 

er også sjovt. Vennerne vinder! 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   



Tirsdag d. 9. april 2019 kl. 10 - Fra 3 år - 38 min. 
 

Zebra 
Zebraen elsker sine striber, men hvad gør man, når striberne ikke vil makke ret? En sjov lille film om at 

ting ikke altid er, som man regner med. 

Lili elsker mad 
Lili elsker mad – særligt dessert. Derfor er det hårdt at komme igennem en hel portion tomater, broccoli, 

kartofler og pølse. Men så er det heldigt, at hun kan dele sin mad med Vovvov, så hun kan få sin des-

sert. 

Tænk hvis … 
En lille animationsfilm, der bygger på den prisbelønnede svenske børnebog af samme navn. Filmen 

handler om dyrenes liv og de spilopper, de finder på. 

Peter Pix: Kagen 
Peter Pix kommer ind med en lækker kage på en tallerken. Der er temmelig ulækkert på bordet, og han 

støvsuger en plads til kagen. Peter Pix sætter sig for at spise sin lækre kage, men som han skal til at tage 

sin første bid, høres lyden af støvsugeren. Mundstykket + slange kommer til syne over skulderen - den 

er levende! 

Storvask – Gemmeleg 
Animationsfilmene "Storvask" tager udgangspunkt i fantasien om, at vasketøj har sit eget liv bag vaske-

maskinens rude. Vaskemaskinens rum forvandler sig til et ishav, en garnjungle, en pjaltetøjsverden, en 

legeplads eller et farligt undervandsunivers. 

Mægtige maskiner – Wiremaskine 
Wiremaskinen er kæmpestor og kører lige så langsomt som en skildpadde. Med sin kassegrab kan den 

hente sand og grus op af vand. 

Lili holder fest 
Lili holder fest. Det er nemlig højst uretfærdigt, at mor og far skal til fest uden Lili. Men det er heldigt, 

at mormor er babysitter og er så sød og træt, at hun falder i søvn på sofaen. For så er der frit slag for at 

feste igennem med sminke, dans og konfetti. 

Hvem ejer bukserne? 
Kanin, Fugl og Bamse vil rigtig gerne ud at lege. Det er koldt ude, så de skal have tøj på. Men Fugls 

bukser er for lange til Kanin, Kanins sko er for små til Bamse og Bamses hue er for stor til at passe 

Fugl. De finder ud af at bytte rundt, så alt kommer til at passe, og de kan komme udenfor og lege. 

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. 16. april 2019 kl. 10 - Fra 5 år - 47 min. 
 

Ska' vi være kærester? 
Ludvig og Alice er kærester. Det vil sige, at det er de nu ikke rigtigt, for så skal der jo kysses, og det 

synes Ludvig er decideret ulækkert. Men man kan da give hinanden det bedste, man ejer, i kærligheds-

pant. For at få Alices halskæde med sølvhjertet, skal Ludvig rappe "Under den hvide bro", og det kan 

han ikke nå, da han skal spille flygel til lilleputkoncerten. Ludvigs fingre flagrer flygtigt over tangenter-

ne til dirigentens store irritation, men da Alice dukker op i koncertsalen, lyder "Le Coeur d'Argent", 

som den skal - og lidt til. 

 

Hund & Fisk 
En historie om den umulige kærlighed mellem en fisk og en hund. Og om hvordan skuffet kærlighed 

kan afløses af ny, livsbekræftende kærlighed. 

 

Peter Pix: Papkassen 
Peter Pix skal rydde bøger op og kommer ind med en stak flyttekasser, som han bakser med at samle. 

Han kigger på instruktionstegningen og går i gang med at folde. Pludselig har han foldet en flyvemaski-

ne. Så Eiffeltårnet og til sidst en krokodille. Peter Pix mader flyttekassen med bøgerne, og får samtidigt 

ryddet op. 

 

Røde ører 
Otteårige Herman er en helt almindelig dreng, der går i fritidsklub og fantaserer om superhelte. Han er 

blevet forelsket i Britta, men han tør ikke sige noget til hende. "Røde ører" handler om Hermans forsøg 

på at komme til at tale med Britta - og om superhelten Overman, som prøver at hjælpe, men som mest 

er til besvær. 

 

Tankebobler: Når man bliver gammel 
Instruktør: Karsten Kiilerich 

Tankebobler-serien er animerede dokumentarfilm om 5-7-årige børns filosofiske tanker. I denne film 

beskriver børn deres tanker om to af livets faser - barndom og alderdom. Filmens streg og stil er inspire-

ret af børnenes egne tegninger. 

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 11. 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, 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 2019 
 14. & 15. maj 

Sæt kryds i kalenderen 


