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Kl 14.00 - Knatte  
Arne Alligator
40 min

Youtube-stjärnan Arne Alligator bjuder in barn 
och vuxna till barnbion i Kalmar Teater för att 
sjunga med i sina låtar så att taket lyfter! 

Barnbio på 
Kalmar teater

Äntligen kan vi återuppta våra filmvisningar på Kalmar teater! Som vanligt visas filmer 
sista söndagen i månaden med knattefilm kl 14.00 (3–6 år) och barnfilm kl 15.15 (från  

ca 7 år). Det blir dock inte helt som vanligt, vi har ett begränsat antal besökare för 
att kunna hålla avstånd. För att vara säker på att få en en plats bör du plocka ut en 

gratisbiljett via Nortic.se. Finns det platser kvar så släpps de innan filmen och då går 
det bra att komma även utan biljett. Det blir i nuläget heller ingen fika med program 

mellan filmerna. Men härliga filmer på vår fantastiska teater utlovas!

Kl 15.15 - Barn  
Stora stygga Räven
83 min

Landsbygden är inte så lugn och fridfull som 
man kan tro. Djuren på den här gården är 
särskilt underliga: En räv som tar hand om en 
hel kycklingfamilj, en kanin som spelar stork 
och en anka som vill vara jultomten. 

Kl 15.15 - Barn  
Tito och fåglarna
73 min

Samhället förlamas av skrämmande 
nyhetsrapporter. 10-åriga Tito inser att något 
måste göras, innan det är för sent. Han anar att 
vi tappat bort den kanske viktigaste rösten av 
alla: naturen och fåglarnas sång... 

Kl 15.15 - Barn  
Solan och Ludvig – Jul i Flåklypa
73 min

Det närmar sig jul. När Ludvig önskar sig snö 
till jul bygger uppfinnare Reodor världens 
kraftigaste snömaskin. Men snart försvinner 
både Reodor och snömaskinen. Solan och 
Ludvig måste fixa julstämning helt själva…

Kl 14.00 - Knatte 
Kalle Stropp och Grodan Boll
31 min

Kalle Stropp och Grodan Boll bor på en äng. En 
dag kidnappas Hönan av Pudding och Kalson. 
Pudding är magiker och behöver Hönan för 
sitt nya nummer. Kalle och Grodan Boll tar upp 
jakten på skurkarna med sina vänner. 

Kl 14.00 - Knatte 
Snipp, Snapp, Snut och Tråkmånsarna
31 min

Ett färgsprakande filmäventyr för de minsta! 
Snipp, Snapp och Snut lever ett härligt liv bland 
träd fulla med bullar och ballonger.  

Söndag 28/11  

Söndag 31/10 

Söndag 26/9 

Hämta din gratisbiljett på Nortic.se


