
biobioramarama
En skolbioupplevelse med drama!

På tisdagar under hösten kan förskolor i Örebro kommun boka ”biorama”” - en skolbioupplevelse  
med film och drama tillsammans med skådespelaren och dramapedagogen Nurten Blixt.

Bokningsbara dagar
Biorama: Tisdagar vecka 39-49 kl 10-10.45 
Aja baja, Alfons Åberg: 19-23 sept kl 9.30-10.10

Max antal
Biorama: 40 pers (barn + vuxna)
Aja baja, Alfons Åberg: 139 pers (barn + vuxna)

Kostnad
Gratis för förskolor inom Örebro kommun

Mer information
bio.roxy@orebro.se eller 019-21 60 92

Boka
Bokning sker via en e-tjänst. Du når den via vår 
hemsida (Skolbio, Biorama). Observera att flera 
grupper kan boka under samma visningstillfälle.

Praktisk information
Salong 1 har totalt 139 sittplatser. I anslutning till 
salongen finns en RWC med skötbord. Biografens 
entré har en ramp och automatisk dörröppnare.

Läs mer på vår hemsida 
www.orebro.se/bioroxy

Skolbio: Aja baja, Alfons Åberg 

19 - 23 september kl 9.30
Alfons Åberg är en liten kille som bor med sin pappa i en lägenhet någonstans  
i världen. Vi får dela hans vardag, tankar och lekar i tre Bok-filmer, byggda på 
Gunilla Bergströms välkända och älskade bilderböcker. 
 

Barn känner igen sig i berättelserna om Alfons. Inte för att alla ser ut som han,  
har samma familjeförhållanden, eller bor likadant, utan för att berättelserna  
handlar om att vara barn. Hur det är att vara glad, rädd, fundersam, hur det  
är att längta, att leka, vara ensam, vara tillsammans. ”Jag vill berätta så att  
barn och vuxna blir påminda, och kan få skratta och bli häpna tillsammans”  
har Gunilla Bergström sagt.

Sverige 2021. Regi: Tomas Alfredson. Påhittat, skrivet och ritat av Gunilla Bergström. 
Berättarröst: Jonas Karlsson. Längd: 36 min. Alla talar svenska. Filmhandledning 
och annat pedagogiskt material finns att ladda ner från vår hemsida. 

I år fyller Gunilla Bergsströms barnbokskaraktär Alfons Åberg 50 år!

Skolbio sedan 1989
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