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MIS MED DE BLÅ
ØJNE
Peter Hausner, Søren Tomas, Danmark, 1995
11 min.DK/Kort fiktionBørnefilm, Animation

En lille mis med blå øjne og godt humør gik engang ud i verden for at finde
landet med de mange mus. - Ja, sådan starter det dejlige eventyr, hvor lille mis
på sin færd møder mange små forhindringer, hjælper kattene med de gule øjne,
selv om de først ikke vil vide af en blåøjet frænde. Til sidst finder den det
forjættede land og accept: "Tak for mus, gode mis. Vi har fundet ud af, at du er
en kat ligesom vi, der kan være sulten og sjov, og tynd og tyk, og finde marker
med mus og se ligesom vi. Selvom øjnene er blå".

Kunuk Platoú, Valerie Edwina Saunders, Danmark, 2002

11 min.DK/Kort fiktionBørnefilm, Animation

Tre små piger danser ballet af glæde og lyst. En dag kommer de ind på teatret
og får en hverdag med dans og sjov, men også med hårdt slid og ømme fødder.
De tumler omkring i teatrets verden og laver sjov med folk, som de møder på
deres vej. Men at danse ballet er også alvor, og en dag står de tre små piger på
scenen, og tæppet går op. Der var ballerina én, ballerina to, ballerina tre, med
silkeskørt og hårde sko.

Manden der var akrobat
Instruktion: Karel Zeman
Underfundig dukkefilm om akrobaten hr. Prokouks oplevelser i et omrejsende
cirkus. I manegen kan han klare alt, som skøjteløbende løvetæmmer og
springende fakir, men udenfor kommer han galt af sted. Filmens tjekkiske
instruktør er berømt for sine eventyrlige børnefilm.
DFI distribution. Tjekkiske Republik, 1961. 12 min. Tilladt for alle.

»Sut slut finale« er en lille charmerende dokumentarfilm for børn og voksne om
vanens magt og bruddet med den. Børnene Agnes og Selma fortæller historien
om overvindelsen, tanker der ligger bag beslutningen, den vanskelige
nedtrapningsfase, abstinenserne og endelig udfrielsen fra afhængighedens
svøbe og det nye liv. Det handler om at holde op med at bruge sut!

