BarnBio i Kalmar

Plats: Kalmar Teater Pris: Fri entré, garderobsavgift 20 kr.
Arrangör: Kultur- och fritidsförvaltningen Ålder: Knatte 2-7 år, Barn från 7 år

Rita och Krokodil

Söndag 29 jan kl. 14.00, Knatte
Rita är fyra år och har ett ovanligt
husdjur – en krokodil! Krokodil är
jättesnäll, men busig. Rita och krokodilen är i skogen och letar svamp,
de fiskar, går på zoo, campar och
bekantar sig med en igelkott.
Längd: 30 min

Ur en kos dagbok

Söndag 26 feb kl. 14.00, Knatte
I kossans värld händer det mest
när tankarna flyger iväg långt
bort. Lillan rider på kattens rygg
och upplever många äventyr. Den
självbelåtna pannkakan smiter
från gumman, hennes sju hungriga
ungar och alla andra.
Längd: 30 min

Snipp, snapp, snut

Söndag 26 mar kl. 14.00, Knatte
Snipp, Snapp och Snut längtar efter
att kunna flyga och uppfinner olika
sätt för att nå dit. Men på vägen
stöter de på läskiga och busiga karaktärer som försöker sätta stopp
för dem. Filmen saknar talad dialog.
Längd: 40 min

Lea och skogspiraterna
Söndag 23 apr kl. 14.00, Knatte
När lillebror försvinner måste Lea
trotsa sin rädsla för skogen och ge
sig ut för att leta. Hon träffar kapten
Bik som påstår sig ha en armé på
tusen pirater. Äventyret utspelas i
den magiska, nordiska skogen.
Längd: 29 min

Flickan och räven

Söndag 29 jan kl. 15.15, Barn
För den unga hjältinnan i Flickan
och räven blir mötet med en räv
början på en fantastisk vänskap
som för henne till upplevelser och
äventyr hon inte kunnat drömma
om. Film av Oscarbelönade
regissören Luc Jacquet.
Längd: 92 min

Mitt liv som Zucchini

Söndag 26 feb kl. 15.15, Barn
Zucchini är en ovanligt modig liten
pojke och inte alls någon konstig
gurka som man kan tro. När hans
mamma dör känner han sig ensammast i hela världen. Men det är
innan han träffar sina nya kompisar
på barnhemmet.
Längd: 66 min

Pirret

Söndag 26 mar kl. 15.15, Barn
En dag upptäcker Sara att hon kan
flyga. Men det det händer bara
ibland, när hon känner ett visst pirr
i sig. Saras mamma tar genast med
henne till sjukhuset för en undersökning. Vad är egentligen pirret?
Längd: 51 min

Tre rövare

Söndag 23 apr kl. 15.15, Barn
En mörk natt stoppar tre rövare en
diligens med en flicka på väg till barnhemmet. Flickan påstår sig vara dotter
till den rike maharadjan som säkert
kommer att betala dem en lösensumma. Efter Tomi Ungerers barnbok.
Längd: 75 min

