
1 METER 
FILM

Film på biblioteket for de mindste efterår/vinter 2017

Hjertelig velkommen til film på biblioteket, jeres mulighed for at dele filmoplevelser og 
tale om de film man ser sammen med børnene.
Biblioteket åbner filmens magiske verden i en tryg ramme, hvor den fælles oplevelse 
giver mulighed for eftertænksomhed og udvikling af barnets kompetencer.
Filmprogrammet er tilrettelagt, så det passer bedst muligt i varighed og i forhold til 
aldersgruppen. Som noget nyt er filmene opdelt i temaer, så det er nemmere at tænke 
film ind i de pædagogiske læreplaner, og styrke børnenes sproglige, sociale og kulturelle 
kompetencer. Ingen tilmelding, fri entre.
God fornøjelse!

VENSKAB 
Espergærde og Abildvænget 5. sep
Kulturværftet 7. sep 

Lillefinger - min bedste ven/Mette Skov. 5 min.
Lillefinger har travlt med noget og slet ikke tid til at ses med sin bedste ven. Det kan My-
ren ikke forstå, lige indtil han finder ud af, hvad det er Lillefinger har så travlt med.

Lili får besøg/Siri Melchior. 3 min.
Lili får besøg. Og ikke af hvem som helst, af sin allerbedste veninde, Molly. At forventnin-
gens glæde kan være større end selve samværet er så en anden ting, to viljer af jern og et 
begrænset udvalg af legetøj er bare heftigt konfliktstof. 

Flagermusen/Elena Walh. 4 min.
Dyrene på bondegården er sammen hele dagen - bortset fra flagermusen, som er et nat-
dyr. Den vågner først op, når alle de andre dyr er faldet i søvn, og der er ikke nogen at lege 
med. Men der er et andet dyr, som heller ikke sover, og det er heldigvis i legehumør.

Pipungerne - turen til åen/Tone Tarding. 5 min.
De to fugleunger Sille og Saxe tager til åen, for at fiske, men det er ikke let. Da de endelig 
fanger en fisk, bliver de enige om at sætte den ud igen. Filmen tager udgangspunkt i de 
3-6-åriges egne hverdagslege, og der bliver givet tid til både detaljer og gentagelser.

Ernst og fodbolden/ Alice de Champfleury. 7 min.
Det er morgen - postbudet bringer en pakke til Ernst. En splinterny fodbold. I gården er 
der en flok drenge som spiller bold. Drengene vil gerne spille med Ernst og hans nye 
fodbold, men drengene løber for stærkt - Ernst kan ikke følge med.

KATTE OG HUNDE 
Espergærde 12. sep
Kulturværftet 14. sep

Cirkeline - På med vanten/Jannik Hastrup. 10 min.
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.

Min onkel og min onkels nye hund/Søren Tomas & Peter Hausner. 7 min.
Onkel tuller rundt alene og keder sig. En dag anskaffer han sig en hund. Onkel har købt 
hundekurv, hundehalsbånd og en skål til hundemaden. Men den nye hund har nogle gan-
ske andre vaner end andre hunde og er ikke rigtig interesseret i de ting, som Onkel har 
købt til den. 

Som hund og kat/Jesús Pérez og Gerd Gockell. 6 min
En hund og en dreng kommer til live i en tegners skitsebog. De hopper rundt på siderne 
og møder en pige og hendes kat. Drengen kan godt lide pigen. Men hunden og katten 
jagter hinanden, indtil drengen falder i et hul. Nu får hunden brug for pigens hjælp.

AT VÆRE ANDERLEDES 
Espergærde og Abildvænget 19. sep 
OBS IKKE film Kulturværftet 21. sep!
Bibliotekerne er lukket pga. nyt bibliotekssystem.

Det lille lam/Gottfried Mentor. 4 min.
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.

En lille smule/Alicja Björk. 9 min.
Det er den første varme forårsdag. Den lille gris er glad og skal ned til søen for at bade. 
På vejen møder hun et pindsvin med få pigge, en krage med et alt for langt næb, et grønt 
lam og en kalv med mange hvide pletter. Ingen af deres artsfæller vil lege med dem, for-
di de ser anderledes ud. Ved søen møder de en frø, som har problemer. De hjælper frøen 
og får hver især et ønske.

Mis med de blå øjne/Søren Tomas og Peter Hausner. 11 min
En lille mis med blå øjne og godt humør gik engang ud i verden for at finde landet med 
de mange mus. Lille mis møder på sin færd mange forhindringer, hjælper kattene med 
de gule øjne, selv om de først ikke vil vide af en blåøjet frænde. Til sidst finder den det 
forjættede land og accept: ”Tak for mus, gode mis. Vi har fundet ud af, at du er en kat 
ligesom vi, der kan være sulten og sjov, og tynd og tyk, og finde marker med mus og se 
ligesom vi. Selvom øjnene er blå”.

MUSIK 
Espergærde 26. sep
Kulturværftet 28. sep

Peter Pix - violinen/Trine Heller Jensen. 1 min.
Peter Pix tager sin violin og begynder at spille en melankolsk melodi, så smuk, at han får 
tårer i øjnene. Billedet på væggen begynder at stortude. Stearinlyset græder, blomsterne 
græder, vandglasset løber over. Peter Pix opdager, at han står i vand til anklerne.

Næsehornsdans/Verena Fels. 3 min
Det er rigtig sjovt at danse! Men skal man danse alene hele tiden, er det pludselig ikke sjovt 
længere. Det lille næsehorn har brug for at finde på noget, så alle gerne vil danse med.

Zebra/Julia Ocker. 3 min
Zebraen elsker sine striber, men hvad gør man, når striberne ikke vil makke ret? En sjov, 
film om at ting ikke altid er som man ønsker det. Filmen indeholder musik og effektlyde.

Mit skjulte talent/Miran Mioši´c. 6 min
I kattebyen bor en lille kat, der elsker musik. Desværre synger han så falsk, at alle holder 
sig for ørerne og flygter fra ham. Hans bedste veninde foreslår ham derfor at gå på musik-
skole. Hvad byen ikke ved er, at den lille kat har skjulte talenter!

Fløjteløs/Siri Melchior. 5 min.
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. Fløjteløs hugger en politimands fløjte. Så kan han være med 
i byens musik! Men Fløjteløs laver ikke andet end støj og ballade, og alle beder ham om 
at tie stille. Så bliver han fornærmet. Han skal vise dem, én gang for alle. Han tager den 
allerdybeste indånding og puster med de allerstørste kræfter. Da lyder et spagt pift, som 
bliver til en smuk melodi. 

Ballerina/Kunuk Platoú og Valerie Saunders. 11 min.
Tre små piger danser ballet af glæde og lyst. En dag kommer de ind på teatret og får en 
hverdag med dans og sjov, men også med hårdt slid og ømme fødder. De tumler omkring 
i teatrets verden og laver sjov med folk. Men at danse ballet er også alvor, og en dag står 
de tre små piger på scenen, og tæppet går op.

DYR OG ZOOLOGISKE HAVER 
Espergærde og Abildvænget 3. okt
Kulturværftet 5. okt

Rita & Krokodille - Zoologisk Have/Siri Melchior. 5 min.
Rita vil helst klappe små, nuttede dyr, men Krokodille vil helst lege med krokodillerne 
i Zoologisk have. Rita ”lader” ham lege med dem. Men snart kan hun ikke se forskel på 
”hendes” Krokodille og de andre. Hun prøver at klatre over hegnet og er lige ved at falde 
ned, men heldigvis kommer Krokodille og redder hende!

Kys en solsort/Lotte Svendsen. 5 min.
En pige sidder i stuen sammen med sin mor og far og ser dyreprogrammer på tv. Hun 
drømmer om at komme helt tæt på dyrene på savannen og i haven. Drømmer om at kys-
se en solsort. En magisk og fantasifuld musikvideo for børn med musik af Ole Fick.

Ken-Allen/Göran Olsson. 13 min.
Den sande historie om orangutangen Ken-Allen, der gang på gang stikker af fra zoolo-
gisk have. Verden udenfor er spændende, og Ken-Allen har svært ved at blive i haven og 
forbavsende gode evner for at bryde ud af sit bur. Men livet i friheden er ikke så nemt.

DET ER UHYGGELIGT OG 
AT VÆRE BANGE FOR NOGET 
Espergærde 10. okt
Kulturværftet 12. okt

Flyveskræk/Conor Finnegan. 9 min.
Dougal er en fugleunge, der er bange for at flyve. Om natten har han mareridt om at 
falde ned fra himlen - og om dagen går han i stedet for at flyve. Men da vinteren kommer, 
er Dougal nødt til at rejse sydpå, men spørgsmålet er hvordan?

3 x Lillefinger - Det uhyggelige 5 min. Hulen 5 min. Ødeskoven 5 min./Mette Skov. 
Myren og Lillefinger beslutter sig for at gå ind i den uhyggelige skov. Det er godt at have 
en hule, hvor man kan, men om aftenen kan det godt blive uhyggeligt. Lillefinger bliver 
sur på Myren og løber sin vej, men pludselig er han helt alene i en uhyggelig skov.

Rita & Krokodille - Camping/Siri Melchior. 5 min.
Rita og Krokodille skal på campingtur. Det er hyggeligt at ligge i et telt. Indtil det bliver 
mørkt. Månen kaster skygger af ulve og trolde på teltdugen. Rita tvinger Krokodille ud 
med lommelygten, for at skræmme dem væk. Nu kommer der endnu flere skygger! Rita 
vover sig ud for at redde sin ven. Det var bare grene og Krokodille, der kastede skygger! 

EFTERÅR - NATUREN 
Espergærde og Abildvænget 17. okt
Kulturværftet 19. okt

Den lille fugl og egernet/Lena von Döhren. 4 min.
Den lille fugl har travlt med at vande de sidste efterårsblade. Det frække egern driller og 
snupper vandkanden. De jagter hinanden og leger i de store bunker af blade, men alt er 
ikke det rene sjov. Den sultne ræv ligger nemlig på lur, og den er ikke så nem at narre.

Lillefinger - stormfuld dag/Mette Skov. 5 min.
Myren synes alting er kedeligt, han synes også at vinden godt kunne være lidt sjovere.

Agerndrengen/Dace Rïdüze. 10 min.
En lille pige laver figurer ud af egetræets agern. Hun taber en i græsset - den lille 
agerndreng. Han vil gerne lære verden at kende, men først må han lære at gå. Det sørger 
myrerne for. Det fører ham til insekternes by, hvor mange ting kan ske...

Ernst i fjeldet/Alice de Champfleury. 7 min.
Ernst og mor er på campingtur i bjergene. Oppe på toppen slår mor teltet op og begyn-
der at lave mad. Ernst ser sig omkring og får øje på en stor elg, der kigger på ham inden 
den forsvinder igen. Mor og Ernst spiser og senere følger Ernst elgsporene ind i skoven.

FANTASI 
Espergærde 24. okt
Kulturværftet 26. okt

Den alt for lille prins/Zoia Trofimova. 7 min.
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.

Dronning numse/Maja Gehrig. 11 min.
Det er sengetid. Far og datter opfinder en verden i limbo langt over skyerne, og dronnin-
gen af denne verden kaldes Numse.

Min flyvende mor/Yulia Aronova. 7 min.
En dreng fortæller om sin mor, som er en flyvemaskine. Hun er verdens bedste mor, fordi 
de kan flyve sammen. De flyver tit, og drengen hjælper sin mor med at dele breve ud.

sådan cirka
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Film på biblioteket for de mindste efterår/vinter 2017

VAND
Espergærde og Abildvænget 31. okt
Kulturværftet 2. nov

Storvask - vrideleg/Kassandra Wellendorf. 4 min.
Kassandra Wellendorf har med Storvask skabt små fortællinger, der tager udgangspunkt 
i, at vasketøj har sit eget liv bag vaskemaskinens rude. Vaskemaskinens rum forvandler 
sig til f.eks. et ishav, en garnjungle, en legeplads eller et farligt undervandsunivers.

Drengen og fisken/Mercedes Marro. 8 min.
En dreng redder en lille fisk fra at blive spist af en kat. Han tager fisken med sig hjem, 
men familien mangler vand, så fisken er ved at dø. Endelig kommer der vand i landsbyen. 
Fisken liver op og springer glad rundt, men kattene er stadig på jagt efter den.

Flasken/Kirsten Lepore. 5 min.
Filmen har to hovedpersoner - et sandvæsen og et snevæsen - som lærer hinanden at 
kende ved at sende flaskeposter til hinanden. De længes efter at mødes, men det er 
svært, fordi de er adskilt af et stort hav

Ernst i svømmehallen/Alice de Champfleury. 7 min.
Ernst og mor skal i svømmehallen. Ernst 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 sprin-
ge 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.

OM NATTEN 
Espergærde 7. nov
Kulturværftet 9. nov

Storvask - sovetryner/Kassandra Wellendorf. 4 min. 
Kassandra Wellendorf har med Storvask skabt små fortællinger, der tager udgangspunkt 
i, at vasketøj har sit eget liv bag vaskemaskinens rude. Vaskemaskinens rum forvandler 
sig til f.eks. et ishav, en garnjungle, en legeplads eller et farligt undervandsunivers.

Tankebobler: Drømmeland, et sted hvor alt kan ske/Karsten Kiilerich. 4 min.
En film om børns fantasifulde tanker om drømmens natur. Baseret på interviews med 
børn mellem 5 og 9 år gives et indblik i deres natlige drømme og mareridt fortalt i en 
streg og stil inspireret af børnenes egne tegninger.

Snuttefilm - hele natten/Anna-Clara Tidholm og Gun Jacobson. 6 min. 
Hver film i Snuttefilm serien er et lille eventyr i sig selv med mange følelser, meget musik 
og stor dramatik på små børns niveau. Mellem filmene dukker de små figurer »Snutter-
ne« op i mellemspil, som både fungerer som pauser at få vejret i og som præsentationer 
af den næste film. 

Elsa siger godnat/Christian Ryltenius. 10 min.
Elsa vil gerne høre en godnathistorie inden hun skal sove. Heldigvis har alle sovedyrene 
både lyst og tid. Alle har de oplevet usædvanlige ting og de vil gerne fortælle historierne. 
I aften er det Harry Hamster, der fortæller om den mest berømte detektiv i skoven.

FØLELSER - ENSOMHED 
- AT BLIVE VÆK 
Espergærde og Abildvænget 14. nov
Kulturværftet 16. nov

Lillefinger - tågen/Mette Skov. 5 min.
Lillefingers bold bliver væk i en tyk tåge og sammen med Myren, går han ind i det hvide 
for at finde den, men tågen er tyk og man bliver let væk, når man er lille.

Lillefinger - alene i verden/Mette Skov. 5 min.
Myren kan ikke finde hverken Lillefinger eller hans familie og føler sig forladt og alene. 
En lille bi fortæller, at Lillefinger og hans familie er gået ud i skoven.

Hvem er væk?/Jessica Laurén. 5 min.
Lille bamse bliver væk fra sin mor i et supermarked. Han bliver bange og kan ikke finde 
hende. Men alt bliver godt igen. Lille Bamse og hendes venner leger, griner, skændes, 
græder og hygger i disse varme fortællinger med en god slutning for de mindste børn.

Pipungerne - Hittebarnet/Tone Tarding. 5 min.
Sille og Saxe finder en lille unge, som er blevet væk fra sine forældre. Sammen går de 
ud for at finde dens mor, men fugleungen er så fræk, at ingen vil kendes ved den.

Astons sten/Lotta Geffenblad og Uzi Geffenblad. 9 min.
Aston samler på ensomme sten, som han tager med hjem for at de ikke skal være alene. 
De fylder ret meget, så en dag drager familien til stranden med alle stenene. Her behøver 
de ikke at være alene, men så ligger der jo lige en lille pind, der ser så ensom ud.

Ernst på togrejse/Alice de Champfleury. 7 min.
Ernst og mor skal på en lille ferie. I toget finder mor deres pladser, og Ernst går ud på 
gangen og kigger ud ad vinduet. Toget standser ved en station, og Ernst får øje på en 
vaffelbod. Han løber tilbage til sin kupé - men mor er væk. Ernst ser pludselig mor på 
perronen. Ernst stiger af toget for at finde sin mor.

TAL 
Espergærde 21. nov
Kulturværftet 23. nov

Pipungerne - mus på stribe/Tone Tarding. 5 min.
Saxe kan lide at tælle. Så da Sille og Saxe skal kigge efter Viggamusens unger, mener 
Saxe, 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.

Drengen der talte alting/Søren Tomas og Peter Hausner. 7 min.
Hugo elsker at tælle, og derfor tæller han alting. Selv hårene på fejekosten. En dag bliver 
det for meget for Hugos forældre, så Hugo bliver sendt hjem til sin bedstemor, og det var 
slet ikke nogen tosset idé. Forfatteren bag serien er Kim Fupz Aakeson, hvis underfundi-
ge satire er fuld af grotesk charme og antiautoritær livsfilosofi.

Cirkeline - 2 + 2 = 5/Jannik Hastrup. 12 min.
Cirkeline holder skole for de fire mus: Ingolf, Fredrik, Susse og Musse. Der undervises i 
regning, musik og botanik.

VINTER 
Espergærde og Abildvænget 28. nov 
Kulturværftet 30. nov

Lillefinger - hvid, kold vinter/Mette Skov. 5 min.
Myren har en trist følelse indeni, og den ikke vil gå væk. Han er træt af vinter, men da ma-
riehønen og Lillefinger lave sneboldkamp, glemmer han tristheden.

Den lille fugl og bladet/Lena von Döhren. 4 min.
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. Men den lille fugl har glemt at holde 
øje med den sultne ræv, som også er kommet ud på isen.

Rita & Krokodille - Snevejr/Siri Melchior. 5 min. 
Rita og Krokodille skal ud og kælke. På bakken møder de Boris, som udfordrer dem til 
kælke om kap. Men bakken er meget stejl og Rita tør ikke helt køre. Hun giver Krokodille 
skylden. Han bliver sur og lægger sig ned i sneen. Rita prøver at undskylde, men plud-
selig glider de begge ned af bakken på Krokodilles mave! Rita er hunderæd! Men det er 
også sjovt. Vennerne vinder!

Prik og Plet i sneen/Lotta Geffenblad og Uzi Geffenblad. 8 min.
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.

JUL 
Espergærde 5. dec
Kulturværftet 7. dec

Lillefinger - lillebror/Mette Skov. 5 min.
Det er ikke altid nemt at være den lille, heller ikke når der skal pyntes juletræ.

Lillefinger - det gamle år/Mette Skov. 5 min.
Lillefinger inviterer Myren til nytårsaften.

Verdens uartigste dreng/Søren Tomas og Peter Hausner. 7 min.
Svend-Bent er en sød og venlig dreng, der gør alt, han bliver bedt om. Alligevel er Svend-
Bent verdens uartigste dreng. Det er han, fordi han ikke kan lyve. Og det er ikke så godt, 
som det lyder - slet ikke når faster altid laver kålroulader, som smager skrækkeligt. 

Cirkeline - Højt fra træets grønne top/Jannik Hastrup. 14 min.
Det er jul, og musene og Cirkeline laver gaver, bager kager og drager til sidst ud efter et 
juletræ. På vejen er de ved at fare vild i snevejret, men den lille nissealf hjælper dem, og 
alle samles til den helt store julefest.

JUL 
Espergærde og Abildvænget 12. dec 
Kulturværftet 14. dec

Gurlis jul/Mark Baker og Neville Astley. 13 min.
Gurli gris og hendes bror Gustav glæder sig vældigt til jul. Det gør hendes venner også og 
de har alle sammen skrevet ønskesedler til julemanden, det bliver spændende at se om 
de får deres ønsker opfyldt.

Plutos juletræ/Disney. 7 min.
Mickey og Pluto tager i skoven og finder et juletræ. Med juletræet har de også fået sig et 
par ekstra julegæster - Chip og Chap. Og så bliver der liv og glade dage i Mickeys hjem.

Anders Ands sneboldkamp/Disney. 7 min.
Anders And og Rip, Rap og Rup i en af de vildeste og sjoveste sneboldkampe nogensinde!

JUL MED DISNEY 
Espergærde 19. dec
Kulturværftet 21. dec

3 x Disney - Julemandens værksted. 5 min. Natten før. 10 min. På glatis. 8 min./Disney
Vi møder julemanden i hans værksted og følger ham juleaften, hvor han rejser rundt og 
deler julegaver ud. Turen går videre ud på glatis, hvor Anders And, Mickey, Minnie, Pluto 
og Fedtmule er på skøjtetur.

SNE 
Kulturværftet 28. dec

Jims vinter/Gun Jacobson. 13 min.
En græshoppe, som hedder Jim, vågner midt om vinteren og har glemt alt. Rundt om-
kring 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. 

3 x Pingu - Pingu og den store fisk. 5 min. Pingu viser hvad han kan. 5 min. 
Pingu rydder sne. 5 min./Liz Whitaker. 
Følg med Pingu og alle hans venner på spændende eventyr. Pingu er en sød og charme-
rende pingvin, som ofte havner i skøre og sjove situationer. I Pingus verden, er der fuldt af 
is og sne og så taler man ”pingvinsk” - et sprog alle kan forstå!

Espergærde Bibliotek viser film tirsdage kl. 10

Abildvængets Bibliotek viser film hver anden tirsdag, lige uger, kl. 10

Børnebiblioteket Kulturværftet viser film i Hulen torsdage kl. 10.30

helsbib.dk
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