
BarnBio i Kalmar
Plats: Kalmar Teater    Pris: Fri entré 
Arrangör: Kultur- och fritidsförvaltningen   Ålder: Knatte 2-5 år, Barn från 5 år 
Mellan filmerna bjuds det på kultur i teatercaféet samt försäljning av fika. Caféet öppnar kl. 13:00.
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Vem är var?
Söndag 26 jan kl. 14.00, Knatte 
Möt Stina Wirséns uppskattade figurer. 
Nallen letar efter sina kompisar 
och ringer på hos folk. Katten är 
superbra på kullerbytta. Träffa fågeln, 
nallegrisen och kaninen. Ibland blir 
det bråk men med lyckliga slut.  
Längd: 31 min

Prins Hatt under jorden
Söndag 26 jan kl. 15.15, Barn 
Folksaga som har berättats sedan 
stenåldern. Prinsessan kämpar mot 
häxan för att få tillbaka sin prins. 
Hon måste klättra i höga berg, sim- 
ma genom strida vatten, pendla 
mellan hopp och förtvivlan.  
Längd: 90 min, från 7 år

Stora galaxer äter 
stjärnor
Söndag 23 feb kl. 14.00, Knatte 
Rabbit, Lövet, Bärri och Lill-Tuffe 
bor i en galax långt borta, bland 
rymdsälar, skuggmonster och 
järnvägskaniner. De jagar stjärnor i 
rymden ihop. Men hur ska de klara 
sig undan monstren? 
Längd: 29 min

Drakhjärta
Söndag 23 feb kl. 15.15, Barn 
Nisse är 11 år och har otur i livet. 
Innan mamma Sara dog fick Nisse 
ödlan Harry som är ful och tråkig. En 
dag börjar Harry att tala. Han påstår 
sig vara en drake och undrar om 
Nisse också vill ha ett drakhjärta… 
Längd: 80 min

Kalle Kran
Söndag 29 mar kl. 14.00, Knatte 
Kalle Kran jobbar högt över stan. 
Han ser vad som är dumt och vad 
som är bra. Men med en bra krok 
kan du fixa det mesta! En film av 
Johan Hagelbäck. 
Längd: 35 min

Kalle Stropp och 
Grodan Boll
Söndag 26 apr kl. 14.00, Knatte 
Kalle Stropp och Grodan Boll bor 
på en äng. En dag kidnappas Hönan 
av Pudding och Karlsson. Pudding 
är magiker och behöver Hönan för 
sitt nya nummer. Kalle och Grodan 
tar upp jakten på skurkarna med 
sina vänner. 
Längd: 31 min

Stora stygga Räven
Söndag 29 mar kl. 15.15, Barn 
Landsbygden är inte så lugn och 
fridfull som man kan tro. Djuren på 
den här gården är särskilt underliga:  
En räv tar hand om en hel kyckling- 
familj, en kanin spelar stork och en 
anka vill vara jultomten.  
Längd: 83 min

Latte Igelkott och den 
magiska vattenstenen
Söndag 26 apr kl. 15.15, Barn 
Latte är en stöddig, liten igelkott. 
I skogen råder torka och vatten-
droppar samlas i pumpaskal. När 
djuren samlas till krismöte ryktas 
det om en magisk vattensten som 
stulits av björnkungen. Latte ger sig 
ut på jakt… 
Längd: 89 min


