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Kl 14.00 - Knatte  
Lea och skogspiraterna
29  min

När Leas lillebror försvinner i skogen måste hon 
trotsa sin rädsla för skogen och bege sig ut för 
att leta efter honom. Lea och skogspiraterna är 
ett roligt äventyr som utspelas i den magiska 
nordiska skogen!

Kl 15.15 - Barn  
Fantompojken 
84  min

Leo är 11 år. Han har ett dygn på sig att rädda 
New York.Tillsammans med polisen Alex och 
den oförskräckta journalisten Marie tar han upp 
jakten på gangstern som hotar staden. 

Från 7 år

Kl 15.15 - Barn  
Bajsfilmen – 
Dolores och Gunellens värld
45 min

Dolores och Gunellen är väldigt olika. Ändå 
är de bästa vänner och bor tillsammans. En 
animerad film om livet, kärlek, hår, döden, 
skräck och bajs. 

Kl 15.15 - Barn  
Yuku och fjällets blomma
65  min

Vår lilla mus Yuku – med ett stort mod och ett 
stort hjärta – beger sig ensam ut i världen. På 
sin färd möter hon snart andra djur som både 
skrämmer och hjälper henne att hitta blomman 
som ska hjälpa mormor ska få vandra vidare i ljus.

Kl 14.00 - Knatte 
Ur en kos dagbok
30 min

3 små fina klassiska filmer för de yngsta, Ur 
en kos dagbok, Kattresan och Sagan om 
pannkakan.  

Kl 14.00 - Knatte 
Linnea i målarens trädgård
30 min

Livs levande har Linnea kommit ut ur boken 
och blivit film. Nu far hon tillsammans med sin 
granne Blomkvist till Paris och målaren Claude 
Monets trädgård i Giverny…

Söndag 30/4  

Söndag 26/3 

Söndag 26/2 

Kl 14.00 - Knatte  
Tänk om…
30 min

En animerad film för den allra yngsta publiken. 
Följ med i berättelserna om djurliv, busliv och 
om att få vara nära. En kärleksförklaring till 
relationen mellan liten och stor och till lusten 
att ge sig ut på fantasifulla, fantastiska äventyr.

Kl 15.15 - Barn  
Lille Allan - Den mänsklige antennen 
85 min

Lille Allans föräldrar ska skiljas, och Allan 
och hans pappa har flyttat till en annan stad. 
Sommarlovet är långt och ensamt tills Allan 
får en kompis i sin UFO-besatte gamle granne 
Helge. När Majken landar börjar äventyret!

Söndag 29/1 

Barnbio på Kalmar teater
Välkommen på barnbio på Kalmar teater. Bion är kostnadsfri och det behövs 
ingen föranmälan eller biljetter, det är bara att komma! 

Mellan filmerna är teatercaféet öppet och man kan köpa fika och ta del av musik 
eller annan kultur för hela familjen. Läs mer om filmerna på folketsbio.se


