
Lotte Reiniger
Utstilling og verksted ved Livlaga.

Utstilling, formidling og verksted 
med fokus på Lotte Reinigers filmer. 
Reiniger (1899–1981) var en pioner 
innen siluettanimasjon, og laget 
nesten seksti filmer. 

Muldvarpen og Meitemarken
Tyskland | Studio Film Bilder | Johannes Schiehsl | 3.15

En dag oppdager en liten muldvarp at 
alle de andre dyrene har en venn av 
samme art å leke med, mens han er 
helt alene. Samtidig begynner jakten 
på en meitemark.

Hva spiser den lille larven 
Aldrimett?
Cut-out-verksted ved Livlaga.

Animasjonsverksted inspirert av 
barnebokskaperen Eric Carle sin 
kjente karakter lille larven Aldrimett. 
Barna skal lage mat som den vesle 
larven kan spise.

Vill Mark
Norge | Frokost film | Thea Hvistendahl | 5.24 
Vises kun lørdagene.

Søstrene Lise og Synnøve leker ved 
elva i sitt nye nabolag. Leken blir 
plutselig avbrutt når to andre jenter 
dukker opp og vil vite hva søstrene 
gjør på deres territorium.

Ulv
Tyskland 2016 | Studio Film Bilder | Julia Ocker | 4:03

Ulven er på jakt etter et sted hvor 
han kan øve på sin hemmelige 
 hobby.

Barnehagefilmer
7 filmer laget av barnehagebarn i samarbeid med 
kunstnere | 37.10 (se baksiden)
Er en del av hovedprogrammet i uke dagene. 
Vises etter hovedprogrammet på lørdagene.

Få med deg dyrenes dans, jakten 
på juletonen og noe litt skummelt. 
Se filmomtalene på baksiden.

Sebra 
Tyskland 2014 | Studio Film Bilder | Julia Ocker | 2:43

En Sebra blir helt forandret etter å 
ha krasjet i et tre. Hva vil de andre 
sebraene si?

Verdens mellomste fisk
Norge 2017 | Mikrofilm | Cathinka Tanberg | 10:00

En ganske mellomstor jente fanger 
en ganske mellomstor fisk. Ingeborg 
elsker å fiske. Som vanlig melder 
hun seg på den årlige fiskekonkur-
ransen, og denne gangen fanger hun 
en usedvanlig mellomstor fisk!

Odd er et egg
Norge 2016 | Qvisten Animation | Kristin Ulseth | 12:00 
Vises kun lørdagene.

Livet til Odd blir snudd på hodet da 
han en dag forelsker seg i Gunn. 
På uventet vis blir han fri for all 
bekymring. Filmen er basert på en 
bok av Lisa Aisato.

Den lille fuglen og 
tusenbeinet
Sveits 2017 | Lena von Döhren | 4:00

Den sjarmerende lille fuglen er 
tilbake på BarneBIFF. Han pleier 
de grønne bladene i lønnetrærne, 
men en sulten larve har øyne på vår 
fjærkledde venns løvverk.

BarneBIFF – Barnas egen filmfestival

Barnas kulturhus 30. september – 7. oktober 2017
Lørdager kl 13–16. Hverdager kl 10–12.30
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Silhuetter for store og små
Animasjonsverksted ved Livlaga. 

Inspirert av de to animatørene Lotte 
Reiniger og Michel Ocelot skal barna 
få lage sine egne (enkle) silhuetter 
som deretter animeres sammen 
med kunstner.

Bear story
Chile | Punkrobot | Gabriel Osorio | 10.35
Vises kun lørdagene.

En gammel melankolsk bjørn 
fortel  ler sin livshistorie gjennom 
en   mekanisk diorama. Filmen vant 
Oscar for beste animerte kortfilm i 
2016.



Sted: Barnas kulturhus – Kalmargaten 6

Festivalpakke (fi lmvisninger, verksted og utstilling): Barnefamilier og barnehager (fra 3 år) kr 50,- pr. pers. Skoler (1.–3. trinn) gratis.
Billetter: Tlf: 53 03 82 30 (hverd. 9-15) eller barnaskulturhus@bergen.kommune.no. Billettsalget lørdager starter kl 12.30. 

Bestilte billetter må hentes senest 15 min før forestillingen begynner. 

Mer informasjon: www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus

BarneBIFF 2017 arrangeres på Barnas kulturhus fra 30. september til 7. oktober. 
Her kan du få med deg fi lmperler fra fremadstormende norske fi lmskapere, samt internasjonale 
kvalitetsfi lmer som bl.a. fjorårets Oscarvinner «Bear story». I tillegg blir det visning av syv fi lmer 

laget av bergenske barnehagebarn i samarbeid med fi lmskapere. Barna inviteres også til tre kreative 
fi lmverksteder, bl.a. inspirert av en av fi lmhistoriens pionerer, Lotte Reiniger.

God fornøyelse!
Greta Evjen – leder, Barnas kulturhus

Gabriel Osorio Vargas: Chilensk fi lmskaper som, 
med Bear story, vant Oscar for beste animerte 
kortfi lm i 2016.

Julia Ocker: Tysk fi lmskaper som etter studiene på 
Filmakademie Baden-Württemberg debuterte med 
fi lmen Zebra.

Johannes Schiehsl: Bakgrunn fra spillutvikling og 
animasjon.

Thea Hvistendahl: Talentfull norsk fi lmregissør, 
som kanskje har gjort seg mest bemerket som  
musikkvideoskaper.

Lena von Döhren: Tysk animatør og illustratør. 
Utdannet i Nederland og i Sveits.

Cathinka Tanberg: Har jobbet som animatør siden 
2003. Tok mastergrad i Visuell kommunikasjon 
ved Kunsthøgskolen i Bergen 2008. Debuterte som 
regissør med fi lmen Verdens mellomste fi sk i 2015.

Kristin Ulseth: Har laget egne kortfi lmer, utviklet 
og jobbet med produksjon av TV-serier og spille-
fi lmer.

Vigdis Nielsen: Regissør og manusforfatter. Har 
lang erfaring i å lage fi lm med og for barn og unge.

Anne Helene Søyseth: har lang fartstid som 
dramatiker, regissør og fi lmskaper i forhold til både 
barn og voksne.

Raindog Studios er et fi rma med ansatte i Bergen 
og Volda som lager grafi kk og animasjonsfi lm til 
mange forskjellige formål, kunder og formater.

Livlaga:  Skreddersyr animasjonsverksted til ulike 
målgrupper. Møt dem på verkstedene våre under 
festivalen.

Velkommen til BarneBIFF
– Barnas egen fi lmfestival

FOR BARNEHAGER OG SKOLER
MANDAG 2.10. TIL TORSDAG 5.10. KL. 10–12.30

10–10.45: Kortfi lmprogram m/barnehagefi lmer
10.45–11.15: Pause
11.15–12.30: Verksteder og utstilling

FOR BARNEFAMILIER
LØRDAG 30.9. OG LØRDAG 7.10. KL. 13–16

13–13.45: Kortfi lmprogram
13.45–16: Verksteder og utstilling
14–14.40: Barnehagefi lmer

Skummel
2016 | Vigdis Nielsen sammen med Nykirken barnehage 
Hardingfi lm | 5:30

Er det et spøkelse på loftet? Og hva 
skjer når du møter to monstre i 
skogen? Barna tegner, fantaserer og 
utforsker skumle steder. 

Juletonen som forsvant
Anne Helene Søyseth og Espira Rå barnehage | 10:12

Det er krise i barnehagen rett før 
julekonserten. Alle barna i det store 
koret kan plutselig ikke synge! 
De trenger eksperthjelp og går til 
forskerfabrikken. Forskerne lager 
en trylledrikk for å hjelpe dem …

Monster
2016 | Vigdis Nielsen sammen med Nykirken barnehage 
Hardingfi lm | 4:15

Bor monsteret i en trollskog eller 
i Fyllingsdalen? Er monsteret snilt 
eller slemt? Barna tegner, fantaserer 
og utforsker skumle steder. 

Den nye jenta
Anne Helene Søyseth og Arnatveit barnehage | 7:39

En ny jente begynner i barnehagen. 
Blinde Malin merker at hun er både 
sint og redd. Hun ber den nye jenta 
om å holde rundt henne når de prøver 
den nye sklia. Sånn hjelper Malin 
henne med starten i ny barnehage.

Dyrenes dans 1, 2 og 3
En sang, tre fi lmer og tre barnehager i samarbeid 
med Raindog Studios.
1: Valheim barnehage | 3.40
2: Øverbø barnehage | 3.45
3: Akrobaten barnehage | 2.50

Hvert barn fi kk muligheten til å lage 
sitt eget dyr, og deretter lage en kort 
animert dans med dette dyret.

Julia Ocker
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