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BarnBio i Kalmar
Sagoland
Söndag 27 jan kl. 14.00, Knatte 
Fantasifullt och filosofiskt för de 
minsta med de tre filmerna Månul-
varna, Roboten och Valen och Sigrid 
och Natten. Filmerna avhandlar stora 
känslor och etiska dilemman – för-
soning, djur och robotar. 
Längd: 31 min

Ballerinan och 
uppfinnaren
Söndag 27 jan kl. 15.15, Barn 
Felicia är en föräldralös flicka med 
en passion i livet: dans! Med kam-
raten Victor, kommer hon på en 
makalös plan för att fly barnhemmet 
och ge sig ut på äventyr mot Paris.  
Animerat äventyr för hela familjen! 
Längd: 1 h 29 min

Lilla spöket Laban
Söndag 24 feb kl. 14.00, Knatte 
Lilla spöket Laban är inte riktigt 
som andra spöken, han är nämligen 
rädd för mörker. Han är världens 
snällaste spöke vilket inte är lätt 
när man ska skrämmas och vara 
läskig. 
Längd: 44 min

Agatha- Granndetektiven
Söndag 24 feb kl. 15.30, Barn 
Tioåriga A-C älskar mysterier och 
driver en detektivbyrå. Det första 
fallet verkar vara enkelt, men det 
utvecklar sig till en mycket kompli-
cerad historia. Huvudmisstänkt är 
en jämnårig kille! 
Längd: 77 min

Vatten över huvudet
Söndag 31 mar kl. 14.00, Knatte 
En ypperlig barnfilmstrio som 
håller toppkvalitet! Fisketur – om 
den hungriga katten Betty.  Badvä-
der – en flickas möten med djur på 
väg till badet. Odd är ett ägg – Odd 
är annorlunda, han har ett huvud 
som är ett ägg och en dag blir han 
kär i det glada biet Gun. 
Längd: 30 min

Vem?
Söndag 28 apr kl. 14.00, Knatte 
Små filmer om stora känslor, om 
Lilla Nalle och hennes kompisar 
som leker, bråkar, tävlar och gosar. 
Berättelser om att komma bort, 
vara bäst, spika sig på näbben eller 
att vara ful för att man är gul. Det 
är varma historier med goda slut. 
Längd: 30 min

Tavlan
Söndag 31 mar kl. 15.15, Barn 
En försvunnen konstnär, en över-
given ateljé - en oförglömlig resa! 
En äventyrslysten trio beger sig 
iväg för att finna den enda person 
som kan bringa ordning i kaoset. 
Måleri och den senaste tekniken i 
en trollbindande berättelse! 
Längd: 76 min

Bram med myror i 
brallorna
Söndag 28 apr kl. 15.15, Barn 
Bram är en livlig sexåring som inte 
kan sitta still. Han tycker att det 
mesta är intressant men han kan 
inte koncentrera sig på bara en sak. 
När han blir stor tänker han bli upp-
finnare. Nu ska ha börja skolan. 
Längd: 83 min

Plats: Kalmar Teater    Pris: Fri entré, garderobsavgift 20 kr.   
Arrangör: Kultur- och fritidsförvaltningen   Ålder: Knatte 2-7 år, Barn från 7 år 
Mellan filmerna bjuds det på kultur i teatercaféet samt försäljning av fika. Caféet öppnar kl. 13.


