
Uge 27
Mandag 1. juli – fredag 5. juli:

Myre
Alle myrerne arbejder sammen. Men en myre gør alting anderledes... 3 min

Cirkeline – Kanonfotograf Frederik 
Musen Frederik !nder et kamera og tager ud og fotograferer dyr. Efter mange farer 

i det fri, !nder han ud af der ikke er !lm i kameraet... 13 min.

Forårsfesten
Alle hjortene i skoven har fugle der synge smukt på geviret, undtagen en. 5 min

Vitello gør en god gerning
Møgungen William er blevet spejder og måske får han en kniv. Vitello synes det 

med kniven lyder sejt, så han vil hjælpe med at gøre de gode gerninger.  7 min

Løve
Gazellen tror ikke løven kan fange den, men så begynder løven at løbetræne. 3 min

Uge 28
Mandag 8. juli – fredag 12. juli:

Rita og Krokodille - nat
Rita og krokodille tager ud på en fantasifuld rumrejse, for at !nde ud af om der 

mon bor nogen derude i rummet. 5 min.

Honningkagen 

Lille kanins mor bager en honningkage, men da lille kanin og venner kigger sultent 

på den, stikker den af ud i skoven. 7 min.

Vitello bygger en monsterfælde
Vitello bliver bange for om der er noget der lurer i mørket enden sengetid, så 

derfor bygger han en monsterfælde. 7 min

Cirkeline: Den fremmede 
Cirkeline og musene får besøg af en udenlandsk mus, Alfredo, som viser 

sig at have forstand på at trylle og spille teater. 13 min.

Blæksprutte 
Blæksprutten skal bage kage, men den ene arm driller. 4 min.

Uge 29
Mandag 15. juli – fredag 19. juli:

Rita og Krokodille – i biografen
Rita og Krokodille skal i biografen. Krokodille larmer, med slikpapirer og slubrer 

med sodavanden og pludselig er den væk!. 5 min.

Ztriwer
Zebraen Zøren er den bedste dansker på savannen, men en dag får han stjålet 

sine striber. Og er man så en Zebra, når man ikke har striber? 11 min.
 

Cirkeline – Klodsmus     
Det er regnvejr, og musebedstefar fortæller historien om Klodsmus - en 

musevariant af ”Klodshans”. 13 min.

Det lille lam
Far Får og Mor Får er chokerede. Deres lille lam siger ikke som de andre lam. 

Når han bræger, siger han MUH i stedet for MÆH. 4 min.

Uge 30
Mandag 22. juli – fredag 26. juli:

Pingvin
Pingvintjeneren vil have en perfekt fest, men alt hvad den gør ender galt. 3 min. 

Cirkeline - Månen er en gul ost
Musene har bygget en rumraket, til at hente den gule ost - månen - ned. 13 min.

Ulv
Ulven spiller altid farlig overfor de andre dyr i skoven, men så snart den er alene 

opfører den sig anderledes, den kan nemlig lide at danse ballet! 4 min.

Vitello er bagvendt
Vitello vågner og er træt af alt..mon det hjælper at gøre alting bagvendt. 7 min

Zebra
Zebraen elsker sine striber, men hvad gør man, når striberne ikke vil makke ret? 

En sjov lille !lm om at ting ikke altid er, som man regner med. 3 min.

Uge 31
Mandag 29. juli – fredag 2. august:

Cirkeline – Åh, sik’n dejlig fødseldag
Cirkeline holder fødselsdag og får besøg af musene og spiser lagkage. 7 min.

Den kæmpestore gulerod 

Dyrerne er altid efter hinanden, men da bonden på gården !nder en kæmpe 

gulerod, må de alle hjælpes af og de !nder ud af at alt er sjovere sådan. 6 min.

Den lille grå ulv - forår
Ulven og harer kommer på eventyr, da de $yder afsted på en is$age.  6 min 

Vitello ønsker sig en hund
Vitello ønsker sig en hund, men mor siger nej! Så må han jo selv være hund 7 min.

Krokodille      
Krokodille kan ikke spise saltstænger, armene er for korte. hvem kan hjælpe? 4 min.
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