
kalmar.se/barnbio

Kl 14.00 - Knatte  
Imse och Vimse / Elsa och 
godnattsagorna 
35 min

Spindeln Imse får syn på en söt flugflicka 
som han vill äta upp. Men hon blir räddad av 
Vimse som istället blir lite kär. Elsa har svårt 
att somna. När pappa lämnar barnkammaren 
kommer gosedjuren till liv för att berätta fler 
godnattsagor

Barnbio på 
Kalmar teater

Kl 15.15 - Barn  
Den onsynliga flickan 
94 min

11-åriga Parvina bor med sin familj i den 
talibanstyrda staden Kabul i Afghanistan. När 
pappan fängslas förändras allt. Kvinnor får 
inte gå ut utan manligt sällskap. Fast besluten 
att rädda familjen och befria pappan klär sig 
Parvana till pojke och ger sig ut på ett livsfarligt 
uppdrag…

Kl 11.15 - Barn  
En katt i Paris 
67 min

Om dagen är Dino en vanlig huskatt och lilla 
Zoes bästa kompis. Om natten en fullfjädrad 
tjuv som tar följe med gentlemannatjuven Nico. 
Snart dras Zoe in ett rafflande äventyr med 
stulna juveler, läskiga gangsters och en härva 
av problem…

Kl 15.15 - Barn  
Tottori! Sommaren vi blev superhjältar
90 min

Vega och Billie är på fjälltur med sin pappa. 
Plötsligt faller pappan ner i en bergskreva och 
skadar sig. Nu hänger det på Vega och Billie att 
hämta hjälp. Vägen är fylld av vilda djur och 
farliga hinder…

Kl 10.00 - Knatte 
Mera köttbullar 
30 min

Tecknad barnbio för de små som i sex avsnitt 
tar upp saker som kamratskap, mobbning, 
nyfikenhet, ilska, glädje och mod.  
Regi/manus: Johan Hagelbäck.

Kl 14.00 - Knatte 
Jazzo – Festen
35 min

I en glänta i skogen hålls en sjusjungande fest. 
Rovdjur och växtätare, stora och små. Alla 
partajar ihop. Men hur kommer det sig? En 
klocka går baklänges och därmed vrids tiden 
bakåt, till en tid för inte så länge sedan…

Söndag 24/4  

Söndag 27/3 - OBS! Förmiddagsbio!

Söndag 27/2 

Hämta din gratisbiljett på Nortic.se

Kl 14.00 - Knatte  
Bill och Hemliga Bolla
30 min

När Bill får en lillasyster är han jättestolt. Bolla är 
pigg och glad, dansar, trallar och älskar att riva 
papper. Men snart märker familjen att något är 
på tok. Bills syster är “speciell, hemlig, sin egen 
sort”.

Kl 15.15 - Barn  
Latte Igelkott och den magiska 
vattenstenen  
78 min

Latte är en stöddig, liten igelkott. I skogen råder 
torka och vattendroppar samlas i pumpaskal. 
När djuren samlas till krismöte ryktas det om en 
magisk vattensten som stulits av björnkungen. 
Latte ger sig ut på jakt…

Söndag 30/1 


