
 Biffen for børn

MUGGE & VEJFESTEN
Mugge er en glad dreng i en helt almindelig familie, der 
bor på en helt almindelig villavej.

Lykken slutter, da Mugges mor forlader familien til for-
del for crossfit-træneren Pierre. Mugge vil gøre alt for at 
samle familien igen. Og det skal ske til den årlige vejfest. 
Men vejfesten aflyses, og så er gode råde dyre. Mugge får 
hjælp af sin bedste ven Sofia.

Tilladt for alle.

Tilmelding

Flensborg
Til Mette Trier Konzack:  
mtk@dcbib.dk senest to dage før.

Husum
Til Inge Marie Elechukwu: 
imbe@dcbib.dk senest to dage før.

Slesvig Til slesvig@dcbib.dk dagen før.

 Biffen for børn

KAPTAJN BIMSE
7-årige Anna har glemt yndlingsdukken Sofie i sommer-
huset i Rørvig. ”Stakkels dukke, det må være ensomt”, 
tænker Anna i nattemørket, mens hun prøver at falde i 
søvn. I det fjerne hører hun en brummen, og pludselig 
dukker en gul f lyvemaskine op. Besætningen præsente-
rer sig som Kaptajn Bimse og andenpiloten Goggeletten 
på f lyet Zanzibar.

Tilladt for alle.

Tilmelding til Mette Trier Konzack: mtk@dcbib.dk se-
nest to dage før.

41

17.
september

Torsdag

 15:00
Flensborg 
Bibliotek

15.
september

Tirsdag

 15:00
Flensborg 
Bibliotek

28.
september

Mandag

 13:00
Husum 

Bibliotek

30.
september

Onsdag

 14:30
Slesvig 

Bibliotek

19.
september

Lørdag

 11:00

  Flensborg Bibliotek



 Biffen for børn

DRENGEN OG JERNKÆMPEN
Kan man have en robot som kæledyr? 9-årige Hogarth 
vil så gerne have et kæledyr og falder en dag over en for-
virret robot, som er tyve meter høj og spiser stål. Hvor-
dan holder man det hemmeligt? Vi er på landet i Maine 
i 1957.

Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år.

Tilmelding

Flensborg
Til Mette Trier Konzack: 
mtk@dcbib.dk senest to dage før.

Slesvig Til slesvig@dcbib.dk dagen før

 Biffen for børn

VILDHEKS
12-årige Clara bliver overfaldet af en mærkelig sort kat. 
Katten viser sig at være hendes vildven. Clara, som bor 
alene med sin mor, opdager i den forbindelse, at hun 
også tilhører en vildhekse-familie. Den vilde verden med 
vildheksefamilierne er truet af den onde heks Bravita 
Blodsunge, og det bliver nu Claras store udfordring at 
bekæmpe det onde og vise sit værd som en ægte vild-
heks.

Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år.

Tilmelding

Husum
Til Inge Marie Elechukwu: 
imbe@dcbib.dk senest to dage før. 

Flensborg
Til Mette Trier Konzack: 
mtk@dcbib.dk senest to dage før.

1.
oktober

Torsdag

 15:00
Flensborg 
Bibliotek

28.
oktober

Onsdag

 14:30
Slesvig 

Bibliotek

6.
oktober

Tirsdag

 15:00
Flensborg 
Bibliotek
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5.
november

Torsdag

 15:00
Flensborg 
Bibliotek

3.
november

Tirsdag

 15:00
Flensborg 
Bibliotek

16.
november

Mandag

 15:00
Husum 

Bibliotek



 Biffen for børn

JULEMANDENS DATTER
12-årige Lucia, som bor i Grønland, vil så gerne være ju-
lemand. Men det er kun drenge, der må gå i julemands-
klassen. Lucia får dog én chance for at komme i den 
eftertragtede julemandsklasse på den internationale ju-
lemandsskole. Lucia skal gøre menneskedrengen Alber-
ts far rask. Han er smittet af den onde Krampus og for 
at gøre Alberts far rask, skal Lucia finde Krampus. Det 
viser sig, at også andre jagter Krampus. Et hæsblæsende 
juleeventyr.

Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år.

Tilmelding

Flensborg
Til Mette Trier Konzack: 
mtk@dcbib.dk senest to dage før.

Slesvig Til slesvig@dcbib.dk dagen før

 Biffen for børn

POLAR-EKSPRESSEN
Julefilm for hele familien. En julespændt lille dreng 
har svært ved at sove. Tanker f lyver gennem hovedet, 
eksisterer julemanden egentlig? Pludselig hører han et 
damplokomotiv, der standser ved huset. Toget er på vej 
til Nordpolen og drengen, som kun har pyjamas på, rej-
ser med sammen med en masse andre børn. Et skønt 
magisk juleeventyr.

Alle er velkommen.

Fri entré.

Tilmelding til Inge Marie Elechukwu: imbe@dcbib.dk 
senest to dage før.
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9.
december

Onsdag

 14:30
Slesvig 

Bibliotek

3.
december

Torsdag

 15:00
Flensborg 
Bibliotek

1.
december

Tirsdag

 15:00
Flensborg 
Bibliotek

12.
december

Lørdag

 13:30

  Husum Bibliotek


