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ADRESSE

DRONNINGENS GATE 16, OSLO
WEB

CINEMATEKET.NO
Les om aktiviteter, send filmønsker 
eller meld deg på nyhetsbrev.

KONTAKTINFO
cinemateket@nfi.no / 22 47 45 89

BILLETTER OG MEDLEMSKAP
Billetter kjøpes på nett eller i billettluka. 
Samme pris for barn og voksne.
Ordinær pris kr 50
Medlemspris kr 20

Ser du flere filmer, kan det lønne seg å ha 
et medlemskap (kr 50 per halvår).

ÅPNINGSTIDER
Mandag   kl. 10.00-16.00
Tirsdag-fredag kl. 10.00-21.00
Lørdag  kl. 12.00-17.00
Søndag  kl. 13.00-21.00

Filmkaféen følger åpningstidene til billettluka. 
Kafeen har en variert meny som også passer for barn.

I Barnas filmrom kan du se film, leke 
med film og utforske film. Jevnlig har vi 
også aktiviteter i Filmverkstedet.
 

GRAFISK PROFIL
Snøhetta

GRAFISK DESIGN
Roger Aasegg, Noe med film AS

TRYKK
Zoom Grafisk AS

TAKK TIL
Arkitekturfilm Oslo, Arthaus, Bente Aasheim, Cinekid 
Wrap!, Filmklubbforbundet, HUMAN internasjonale  
dokumentarfilmfestival, Impact, Kjetil Schjander Luhr,  
Norsk klimanettverk, Oslo Sámiid searvi, ROM for  
kunst og arkitektur, Star Media Entertainment, 
Storytelling Media AS, The Walt Disney 
Company Nordic og Nasjonalbiblioteket.

ANNE-CATH. VESTLY 100 ÅR!
Anne-Cath. Vestly er en av våre aller kjæreste barnebok-
forfattere, og i 2020 er det 100 år siden hun ble født! Vestly 
hadde et stort hjerte for barn. Du kjenner kanskje bøkene 
hennes om Lillebror og Knerten, Mormor og de åtte ungene, 
Ole Aleksander Filibom-bom-bom, Aurora i blokk Z eller 
Guro? Mange foreldre husker henne også fra barne-tv og 
radioprogrammet Barnetimen for de minste. Vi feirer Anne-
Cath. Vestly med å vise de to filmene Knerten og Mormor og 
de åtte ungene i byen. Da sistnevnte hadde premiere, var det 
lange kinokøer, og mormor slo ut agent 007 på Oslo-kinoene!

17.-21. FEBRUAR

BESØK OSS I VINTERFERIEN!
Mandag til fredag i vinterferieuka kan du se fem fine filmer på 
dagtid. På programmet står Keeper’n til Liverpool, Wolf Children, 
Pelle Politibil går i vannet, Kikis budservice og Løvenes konge. 
Ta turen med familien, vennegjengen eller aktivitetsskolen.

PÅ VEI MOT LIVET
Det kan være trøblete å vokse opp! 
Noen ganger kan du komme utfor ting 
du ikke aner hvordan du bør løse. Eller 
kanskje du må flytte og finne deg til 
rette på et nytt sted? Noen opplever 
også at man har en helt annen identitet 
som ungdom enn man hadde som barn 
– at man rett og slett må forandre på 
hvordan man er! Utover våren kan du 
se flere filmer som på ulike vis handler 
om å vokse opp, bli modigere eller å 
tape sin uskyld. Se Venner for livet, 
Løvenes konge, Den grønne sykkelen 
og Just Charlie – for å nevne noen!

Klima og miljø berører og engasjerer! Klimafestivalen arrangeres rundt 
omkring i hele Norge. På Barnas Cinematek kan du få med deg tre gode 
filmer som sier noe om miljø eller klima. I Pelle Politibil går i vannet blir Pelle 
til en elbil og må ta et oppgjør med miljøforbrytere. Gutten og verden er en 
drøm av en animasjonsfilm som handler om den moderne, industrielle og 
globaliserte verden sett gjennom en liten gutts øyne. Studio Ghibli-klassikeren 
Nausicaä – Prinsessen fra Vindens dal er en dyster film om en modig 
prinsesse som må redde verden fra en miljøkatastrofe. Lørdag 1. februar 
kan du også animere din egen katastrofefilm i animasjonsverkstedet!

11. JANUAR TIL 2. FEBRUAR

KLIMAFILMER OG 
ANIMASJONSVERKSTED

TORSDAG 6. FEBRUAR

FROST 2 – PÅ SAMISK!
Visste du at Disney måtte bruke samiske 
eksperter da de laget Frost 2? Og at Frost 2 er 
den aller første Disney-filmen med samisk tale 
noensinne? På Samefolkets dag torsdag 6. 
februar kan du få med deg Jikŋon 2, der Elsa, 
Anna og resten av gjengen i Frost-universet 
snakker nordsamisk! Marianne Pentha gir 
stemme til Elsa. Du har garantert hørt henne kore 
for fjorårets Melodi Grand Prix-vinner Keiino!



KULT OG KORT IV: 
LØSE SKRUER

Norge 2015 REGI Diverse språk Norsk tale  

spilletid 1t 7min aldersgrense Tillatt for alle

LØR 4. JAN KL. 13.00 | LØR 11. JAN KL. 13.00
SØN 19. JAN KL. 14.00

Syv herlige kortfilmer om hvordan det er å føle 
seg annerledes. I fortellingene får du møte flere 
figurer som på hver sin måte har «en skrue løs». 
Få med deg filmene Zara og dei: Gorillahjerne 
til middag, Tindra set fyr, Vill mark, Verdens 
mellomste fisk, Maratondagboken, Myrhull og 
Odd er et egg.

TRE PÅ VILLE 
VEIER

USA 1916 REGI Roscoe Arbuckle, Charles Chaplin, 

Hal Roach språk Stum, engelske mellomtekster 

spilletid 1t 3min aldersgrense Tillatt for alle

SØN 26. JAN KL. 14.00 | SØN 29. MAR KL. 14.00

Tre komedier med noen av stumfilmtidens 
morsomste stjerner! Når en kokk og en kelner 
skal effektivisere driften på en restaurant blir det 
fullt kaos, flygende spagetti og en vill forfølgelse. 
Du får også se Chaplin i rollen som en pantelåner 
som må takle et juveltyveri og bli med på en 
biltur som ikke går helt etter planen. Pianist Kjetil 
Schjander Luhr spiller musikken til filmene.

WOLF CHILDREN
Ookami kodomo no Ame to Yuki, Japan 2012  

REGI Mamoru Hosoda språk Japansk tale, norsk 

tekst spilletid 1t 57min aldersgrense 6 år

LØR 15. FEB KL. 15.00 | TIR 18. FEB KL. 10.00
TIR 18. FEB KL. 12.00

På universitetet forelsker Hana seg i en mystisk 
mann. Det viser seg at han er en blanding av ulv 
og menneske. Hun lar seg ikke skremme og blir 
ved hans side. Sammen får de barna Ame og Yuki. 
Etter en familietragedie flytter Hana og barna på 
landet, for at barna skal få leve ut både ulve- og 
menneskesiden av seg selv.

WALL·E
USA 2008 REGI Andrew Stanton

språk Norsk tale spilletid 1t 46min aldersgrense 6 år

LØR 14. MAR KL. 13.00

Menneskene har forlatt jorda etter å ha gjort den 
ubeboelig. Igjen finnes bare én flittig liten robot 
ved navn WALL·E. Han er satt til å rydde planeten, 
noe han har gjort hver dag i flere hundre år. Men 
det er ensomt på jorda, og når robotsonden EVA 
plutselig dukker opp, blir WALL·E trollbundet. 
Snart havner han langt ute i verdensrommet. 
Kanskje han finner igjen menneskene?

DET GYLNE 
KOMPASSET

The Golden Compass USA 2007 REGI Chris Weitz 

språk Engelsk tale, norsk tekst spilletid 1t 53min 

aldersgrense 12 år

LØR 4. JAN KL. 15.00 | LØR 18. JAN KL. 13.00
SØN 2. FEB KL. 14.00

Unge Lyra får et gyllent kompass av rektoren på 
skolen sin. Kompasset er en magisk veiviser til 
sannheten. Lyras onkel forteller om et mystisk sted 
ved Nordpolen der det finnes en annen verden. Når 
Lyras venn blir kidnappet, begir hun seg av gårde for 
å redde ham og gjøre onkelen glad igjen. Snart står 
hun midt i et eventyr fylt av hekser, panserbjørner, 
mystiske vitenskapsmenn og daimoner.

JIKŊON 2
Frozen 2, USA 2019 REGI Chris Buck, Jennifer Lee 

språk Samisk tale, norsk tekst spilletid 1t 43min 

aldersgrense 6 år

TOR 6. FEB KL. 17.00

Hvorfor ble Elsa født med magiske krefter? 
Sannheten kommer for en dag og truer 
hennes rike. Sammen med Anna, Kristoffer, 
Olaf og Sven, legger Elsa ut på en farlig, men 
bemerkelsesverdig reise.

KEEPER'N TIL 
LIVERPOOL
Norge 2010 REGI Arild Andresen  

språk Norsk tale spilletid 1t 21min aldersgrense 6 år

MAN 17. FEB KL. 10.00 | MAN 17. FEB KL. 12.00

13 år gamle Jo er smart i toppen, veik i kroppen og 
synes ofte enkleste utvei er den beste. I et håp om 
å komme seg helskinnet gjennom ungdomsskolen 
holder han seg til harmløse aktiviteter som 
ligninger og fotballkort. Alt går som planlagt, helt 
til Mari begynner i klassen. Hun er rett og slett en 
drømmejente: God i fotball, rå i matte og supersøt. 
Plutselig blir alt bare trøbbel.

METROPOLIS
Metoroporisu, Japan 2001 REGI Rintaro  

språk Japansk tale, norsk tekst spilletid 1t 43min 

aldersgrense 12 år

LØR 14. MAR KL. 15.00

I fremtidsfortellingen Metropolis består den nye 
arbeiderklassen av roboter. I frykt for å miste 
kontrollen, har menneskene gjort robotene til 
fiender. Robotene får heller ikke ha samme 
rettigheter som mennesker. En dag får den 
korrupte politikeren Duke Red laget en superrobot 
etter modell av sin avdøde datter Tima. Målet er at 
hun skal kontrollere verden. Tima vet ikke at hun 
er det mektigste våpen på jord og vikles snart inn 
i et listig spill.

DEN UENDELIGE 
HISTORIEN

Die unendliche Geschichte, Tyskland 1984  

REGI Wolfgang Petersen språk Engelsk tale,  

norsk tekst spilletid 1t 34min aldersgrense 12 år

SØN 5. JAN KL. 14.00 | LØR 18. JAN KL. 15.00

Bastian blir mobbet på skolen og liker å drømme 
seg bort i eventyr og fortellinger. En dag blir han 
forfulgt av en guttegjeng og søker tilflukt i en 
bokhandel. Her finner han den magiske boka Den 
uendelige historien, som kan gjøre leseren til en 
ekte person i handlingen. Snart er han midt inne i 
bokas univers, i landet Fantasia. Fantasia trues av 
ødeleggelse. Kan Bastian redde landets framtid?

KIKIS BUDSERVICE
Majo no takkyûbin, Japan 1989 REGI Hayao 

Miyazaki språk Norsk tale spilletid 1t 43min 

aldersgrense Tillatt for alle

LØR 8. FEB KL. 13.00 | TOR 20. FEB KL. 10.00
TOR 20. FEB KL. 12.00

Når hekser fyller tretten må de flytte hjemmefra 
og bli selvstendige på et nytt sted. En 
fullmånekveld klatrer Kiki og den snakkende 
katten Jiji opp på sopelimen og flyr ut på 
eventyr. De slår seg ned i en liten kystby hvor 
de får bo på bakrommet til et bakeri. Siden Kikis 
spesialitet er å kunne fly blir det naturlig å starte 
egen budservice! Den ferske bedriften går 
ikke knirkefritt, og Kiki opplever mye underlig 
dramatikk underveis.

REISEN TIL 
MELONIA

Resan til Melonia, Sverige/Norge 1989 REGI Per Åhlin 

språk Norsk tale spilletid 1t 41min aldersgrense 6 år

SØN 15. MAR KL. 14.00

På paradisøya Melonia lever trollmannen 
Prospero og datteren Miranda et bekymringsløst 
liv sammen med albatrossen Ariel, gartneren 
Caliban og poeten William. Naboøya Plutonia 
derimot er grå og trist. Der tvinger skurkene Slusk 
og Slask barn til å jobbe på fabrikkene sine. En 
dag ser Miranda et skip. Slusk og Slask har onde 
planer om å overta Melonia. De kidnapper Caliban 
og en magisk eliksir som tilhører Prospero. Kan 
våre venner redde Caliban og barna?

KNERTEN
Norge 2009 REGI Åsleik Engmark språk Norsk tale 

spilletid 1t 10min aldersgrense Tillatt for alle

LØR 8. FEB KL. 15.00 | SØN 16. FEB KL. 14.00 
LØR 22. FEB KL. 15.00

Lillebror og familien flytter fra byen til landet. En 
dag dukker trepinnen Knerten opp i en vedstabel. 
På dagen jobber far som undertøyselger, mor som 
butikkdame og storebror går på skole. Lillebror 
må klare seg selv. Med Knerten i hånd møter han 
en ny hverdag fylt av spenning og dramatikk. Men 
kan en furukvist være en ordentlig venn? Og kan 
familien fortsette å bo i det falleferdige huset?

DEN GRØNNE 
SYKKELEN

Wadjda, Saudi Arabia 2012 REGI Haifaa Al 

Mansour språk Arabisk tale, norsk tekst  

spilletid 1t 37min aldersgrense Tillatt for alle

LØR 21. MAR KL. 13.00

Tiåringen Wadjda drømmer om å ha sin egen 
sykkel. Men i Saudi-Arabia er det ikke tillatt for 
jenter å sykle i gatene. Mens mammaen hennes 
er opptatt med å overbevise faren om å ikke finne 
seg kone nummer to, prøver Wadjda å skaffe 
penger til å kjøpe sykkelen selv. På skolen er 
hun kjent som en bråkmaker. Når hun melder 
seg på en konkurranse i Koran-resitasjon der 
førstepremien er en pengesum, blir lærerne veldig 
overrasket.

LØVENES KONGE
The Lion King, USA 1994 REGI Roger Allers, 

Rob Minkoff språk Norsk tale spilletid 1t 28min 

aldersgrense 6 år

SØN 9. FEB KL. 14.00 | FRE 21. FEB KL. 10.00
FRE 21. FEB KL. 12.00

Det er en stor dag i dyreriket når løven Simba blir 
født. En dag skal han overta kongetronen etter 
faren sin Mufasa! Men i skyggene lurer Mufasas 
slemme bror Scar. Scar ønsker selv å bli konge. 
Tiden går og nysgjerrige Simba følger sin far, 
får kloke råd av bavianen Rafiki og leker med 
kompisen Nala. Men en dag forsvinner Mufasa. 
Før man vet ordet av det har Scar overtatt tronen! 
Simba jages vekk og må klare seg helt alene. Langt 
borte fra familien treffer han marekatten Timon og 
vortesvinet Pumbaa, som blir hans nye venner.

LARS I PORTEN
Norge 1984 REGI Leif Erlsboe

språk Norsk tale spilletid 1t 34min aldersgrense 12 år

LØR 7. MAR KL. 15.00 | SØN 22. MAR KL. 14.00

Lars er 12 år og på vei inn i de voksnes rekker. 
Han liker fortsatt å lage sprettert med gutta. Men 
han vet også at jenter ikke bare er noe herk man 
skal holde seg unna. Samtidig er mor og far på vei 
bort fra hverandre. Heldigvis har Lars sine faste 
venner: Kompisen Peter, sjøulken Kalle og snille 
Lillian som lever av prostitusjon, men som lærer 
ham å danse tango. Men først og fremst har Lars 
onkel Tobby. Han bor i en kolonihage, er tidligere 
bokser og har motorsykkel med sidevogn. Lykken 
er å ta på hjelm og kjørebriller og suse ut i verden 
for full kubikk.

PELLE POLITIBIL 
GÅR I VANNET

Norge 2009 REGI Rasmus A. Sivertsen språk Norsk 

tale spilletid 1t 27min aldersgrense Tillatt for alle

LØR 25. JAN KL. 13.00 | ONS 19. FEB KL. 10.00
ONS 19. FEB KL. 12.00

Etter en storm må Pelle slepe en ny strømkabel 
over fjellet så byen får tilbake lys og varme. Når 
Pelle rygger på den avrevne kabelen får han et 
kraftig elektrosjokk. Han våkner til live igjen – nå 
som elbil! Sammen med venninnen Oda Oter må 
Pelle ta opp kampen mot to miljøforbrytere som vil 
stjele byens drikkevann.

JUST CHARLIE
Storbritannia 2017 REGI Rebekah Fortune  

språk Engelsk tale, norsk tekst spilletid 1t 39min 

aldersgrense 9 år

LØR 15. FEB KL. 13.00 | LØR 22. FEB KL. 13.00

Charlie er skolens store fotballstjerne og 
framtiden ser lys ut. Han er godt likt blant venner 
og på skolen, og en engelsk toppklubb vil signere 
ham til fotballakademiet. Men Charlie bærer på en 
vanskelig hemmelighet: Charlie er egentlig jente, 
innestengt i en gutts kropp. Snart slites Charlie 
mellom å leve opp til farens forventninger eller å 
få være seg selv, fullt og helt.

VENNER FOR 
LIVET

Stand By Me, USA 1986 REGI Rob Reiner

språk Norsk tale spilletid 1t 29min aldersgrense 12 år

SØN 8. MAR KL. 14.00 | LØR 28. MAR KL. 15.00

Året er 1959. I en søvnig amerikansk småby 
pakker fire tolv år gamle gutter soveposene og 
begir seg ut i skogen. De er på jakt etter et lik. 
En jevnaldrende gutt er meldt savnet og har 
sannsynligvis blitt truffet av toget. Guttene håper 
å få en dusør dersom de klarer å finne ham. Men 
det gjør også noen bøller som er mye eldre enn 
dem. En mørk, men varm fortelling om vennskap, 
oppvekst og mot.

DE MINSTE HELE FAMILIEN DE LITT STØRRE DE LITT STØRREDE STØRSTE HELE FAMILIEN DE LITT STØRRE
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GUTTEN OG VERDEN
O menino e o mundo, Brasil 2013 REGI Alê Abreu  

språk Uten tale spilletid 1t 20min aldersgrense 6 år

SØN 12. JAN KL. 14.00 | LØR 1. FEB KL. 13.00

En gutt bor med faren sin i naturskjønne omgivelser. Når faren må reise for å 
få seg jobb i storbyen står gutten igjen alene. Han hører lyden av farens fløyte 
og ser ham overalt. Gutten fanger lyden i en boks som han graver ned i jorda. 
Han ligger i senga og drømmer om faren. Til slutt bestemmer gutten seg for å 
reise ut i verden og lete etter ham.

MORMOR OG DE 
ÅTTE UNGENE  

I BYEN
Norge 1977 REGI Espen Thorstenson

språk Norsk tale spilletid 1t 36min  

aldersgrense Tillatt for alle

LØR 7. MAR KL. 13.00 | LØR 21. MAR KL. 15.00

Åtte unger bor med mor og far på et rom og 
kjøkken i byen. En dag blir fars koselige, grønne 
lastebil stjålet. Men er det egentlig en slem tyv som 
har tatt den? Ungene finner en bil som ligner, bare 
at den er rød! Senere kommer mormor på besøk. 
Byen er uvant for henne, og hun oppfører seg ikke 
helt som man venter av bymennesker. Anne-Cath. 
Vestly hadde et stort hjerte for barn, og i filmen 
spiller spiller hun selv hovedrollen som mormor.

NAUSICAÄ - PRINSESSEN 
FRA VINDENS DAL

Kaze no tani no Naushika, Japan 1984 REGI Hayao Miyazaki  

språk Japansk tale, norsk tekst spilletid 1t 56min aldersgrense 12 år

LØR 11. JAN KL. 15.00 | LØR 25. JAN KL. 15.00 | LØR 1. FEB KL. 15.00

Vi er i fremtiden. Menneskenes hensynsløshet ovenfor moder jord har 
omsider fått sin pris og det meste av verden er blitt redusert til et goldt 
radioaktivt ingenmannsland. Bare noen få steder finnes det lommer av 
uberørt natur. I en av disse, Vindens dal, bor krigerprinsessen Nausicaä. 
En dag blir dalen invadert. Nausicaä må forsvare folket sitt og hindre at 
forbrytelsene som førte til forrige naturkatastrofe skjer igjen.

BUSTERS VERDEN
Danmark 1984 REGI Bille August

språk Dansk tale, norsk tekst spilletid 1t 31min 

aldersgrense 6 år

SØN 23. FEB KL. 14.00 | LØR 28. MAR KL. 13.00

Buster er sønn av en arbeidsløs tryllekunstner, 
sønnesønn av en berømt kanonkonge og har en 
lillesøster med et stivt bein. På skolen er kravene 
til elevene alt annet enn tryllerier og drømmer. 
Hverdagen er ikke enkel når han i tillegg blir 
mobbet. Heldigvis møter Buster vidunderbarnet 
Joanna! I møtet med Joanna holder Buster fast 
på sin optimisme.

THE BIGGEST 
LITTLE FARM

USA 2018 REGI John Chester

språk Engelsk tale, norsk tekst spilletid 1t 31min

aldersgrense Tillatt for alle

SØN 1. MAR KL. 14.00

John og Molly Chester flytter fra storbyen for 
å drive en økologisk gård, uten noe som helst 
erfaring. Det blir en bratt og kaotisk lærekurve 
for å skape en gård i balanse med naturen, med 
rovdyr og insekter, som kan møte både flom og 
tørke. En morsom, lærerik og rørende film om 
hvordan man kan redde en liten del av verden.

DE STØRSTE DE STØRSTE

HELE FAMILIEN

HELE FAMILIEN
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KLIMAFESTIVALEN

PÅ VEI MOT LIVET

ANNE-CATH. VESTLY 100 ÅR
DE LITT STØRRE HUMAN



KULT OG KORT IV: 
LØSE SKRUER

Norge 2015 REGI Diverse språk Norsk tale  

spilletid 1t 7min aldersgrense Tillatt for alle

LØR 4. JAN KL. 13.00 | LØR 11. JAN KL. 13.00
SØN 19. JAN KL. 14.00

Syv herlige kortfilmer om hvordan det er å føle 
seg annerledes. I fortellingene får du møte flere 
figurer som på hver sin måte har «en skrue løs». 
Få med deg filmene Zara og dei: Gorillahjerne 
til middag, Tindra set fyr, Vill mark, Verdens 
mellomste fisk, Maratondagboken, Myrhull og 
Odd er et egg.

TRE PÅ VILLE 
VEIER

USA 1916 REGI Roscoe Arbuckle, Charles Chaplin, 

Hal Roach språk Stum, engelske mellomtekster 

spilletid 1t 3min aldersgrense Tillatt for alle

SØN 26. JAN KL. 14.00 | SØN 29. MAR KL. 14.00

Tre komedier med noen av stumfilmtidens 
morsomste stjerner! Når en kokk og en kelner 
skal effektivisere driften på en restaurant blir det 
fullt kaos, flygende spagetti og en vill forfølgelse. 
Du får også se Chaplin i rollen som en pantelåner 
som må takle et juveltyveri og bli med på en 
biltur som ikke går helt etter planen. Pianist Kjetil 
Schjander Luhr spiller musikken til filmene.

WOLF CHILDREN
Ookami kodomo no Ame to Yuki, Japan 2012  

REGI Mamoru Hosoda språk Japansk tale, norsk 

tekst spilletid 1t 57min aldersgrense 6 år

LØR 15. FEB KL. 15.00 | TIR 18. FEB KL. 10.00
TIR 18. FEB KL. 12.00

På universitetet forelsker Hana seg i en mystisk 
mann. Det viser seg at han er en blanding av ulv 
og menneske. Hun lar seg ikke skremme og blir 
ved hans side. Sammen får de barna Ame og Yuki. 
Etter en familietragedie flytter Hana og barna på 
landet, for at barna skal få leve ut både ulve- og 
menneskesiden av seg selv.

WALL·E
USA 2008 REGI Andrew Stanton

språk Norsk tale spilletid 1t 46min aldersgrense 6 år

LØR 14. MAR KL. 13.00

Menneskene har forlatt jorda etter å ha gjort den 
ubeboelig. Igjen finnes bare én flittig liten robot 
ved navn WALL·E. Han er satt til å rydde planeten, 
noe han har gjort hver dag i flere hundre år. Men 
det er ensomt på jorda, og når robotsonden EVA 
plutselig dukker opp, blir WALL·E trollbundet. 
Snart havner han langt ute i verdensrommet. 
Kanskje han finner igjen menneskene?

DET GYLNE 
KOMPASSET

The Golden Compass USA 2007 REGI Chris Weitz 

språk Engelsk tale, norsk tekst spilletid 1t 53min 

aldersgrense 12 år

LØR 4. JAN KL. 15.00 | LØR 18. JAN KL. 13.00
SØN 2. FEB KL. 14.00

Unge Lyra får et gyllent kompass av rektoren på 
skolen sin. Kompasset er en magisk veiviser til 
sannheten. Lyras onkel forteller om et mystisk sted 
ved Nordpolen der det finnes en annen verden. Når 
Lyras venn blir kidnappet, begir hun seg av gårde for 
å redde ham og gjøre onkelen glad igjen. Snart står 
hun midt i et eventyr fylt av hekser, panserbjørner, 
mystiske vitenskapsmenn og daimoner.

JIKŊON 2
Frozen 2, USA 2019 REGI Chris Buck, Jennifer Lee 

språk Samisk tale, norsk tekst spilletid 1t 43min 

aldersgrense 6 år

TOR 6. FEB KL. 17.00

Hvorfor ble Elsa født med magiske krefter? 
Sannheten kommer for en dag og truer 
hennes rike. Sammen med Anna, Kristoffer, 
Olaf og Sven, legger Elsa ut på en farlig, men 
bemerkelsesverdig reise.

KEEPER'N TIL 
LIVERPOOL
Norge 2010 REGI Arild Andresen  

språk Norsk tale spilletid 1t 21min aldersgrense 6 år

MAN 17. FEB KL. 10.00 | MAN 17. FEB KL. 12.00

13 år gamle Jo er smart i toppen, veik i kroppen og 
synes ofte enkleste utvei er den beste. I et håp om 
å komme seg helskinnet gjennom ungdomsskolen 
holder han seg til harmløse aktiviteter som 
ligninger og fotballkort. Alt går som planlagt, helt 
til Mari begynner i klassen. Hun er rett og slett en 
drømmejente: God i fotball, rå i matte og supersøt. 
Plutselig blir alt bare trøbbel.

METROPOLIS
Metoroporisu, Japan 2001 REGI Rintaro  

språk Japansk tale, norsk tekst spilletid 1t 43min 

aldersgrense 12 år

LØR 14. MAR KL. 15.00

I fremtidsfortellingen Metropolis består den nye 
arbeiderklassen av roboter. I frykt for å miste 
kontrollen, har menneskene gjort robotene til 
fiender. Robotene får heller ikke ha samme 
rettigheter som mennesker. En dag får den 
korrupte politikeren Duke Red laget en superrobot 
etter modell av sin avdøde datter Tima. Målet er at 
hun skal kontrollere verden. Tima vet ikke at hun 
er det mektigste våpen på jord og vikles snart inn 
i et listig spill.

DEN UENDELIGE 
HISTORIEN

Die unendliche Geschichte, Tyskland 1984  

REGI Wolfgang Petersen språk Engelsk tale,  

norsk tekst spilletid 1t 34min aldersgrense 12 år

SØN 5. JAN KL. 14.00 | LØR 18. JAN KL. 15.00

Bastian blir mobbet på skolen og liker å drømme 
seg bort i eventyr og fortellinger. En dag blir han 
forfulgt av en guttegjeng og søker tilflukt i en 
bokhandel. Her finner han den magiske boka Den 
uendelige historien, som kan gjøre leseren til en 
ekte person i handlingen. Snart er han midt inne i 
bokas univers, i landet Fantasia. Fantasia trues av 
ødeleggelse. Kan Bastian redde landets framtid?

KIKIS BUDSERVICE
Majo no takkyûbin, Japan 1989 REGI Hayao 

Miyazaki språk Norsk tale spilletid 1t 43min 

aldersgrense Tillatt for alle

LØR 8. FEB KL. 13.00 | TOR 20. FEB KL. 10.00
TOR 20. FEB KL. 12.00

Når hekser fyller tretten må de flytte hjemmefra 
og bli selvstendige på et nytt sted. En 
fullmånekveld klatrer Kiki og den snakkende 
katten Jiji opp på sopelimen og flyr ut på 
eventyr. De slår seg ned i en liten kystby hvor 
de får bo på bakrommet til et bakeri. Siden Kikis 
spesialitet er å kunne fly blir det naturlig å starte 
egen budservice! Den ferske bedriften går 
ikke knirkefritt, og Kiki opplever mye underlig 
dramatikk underveis.

REISEN TIL 
MELONIA

Resan til Melonia, Sverige/Norge 1989 REGI Per Åhlin 

språk Norsk tale spilletid 1t 41min aldersgrense 6 år

SØN 15. MAR KL. 14.00

På paradisøya Melonia lever trollmannen 
Prospero og datteren Miranda et bekymringsløst 
liv sammen med albatrossen Ariel, gartneren 
Caliban og poeten William. Naboøya Plutonia 
derimot er grå og trist. Der tvinger skurkene Slusk 
og Slask barn til å jobbe på fabrikkene sine. En 
dag ser Miranda et skip. Slusk og Slask har onde 
planer om å overta Melonia. De kidnapper Caliban 
og en magisk eliksir som tilhører Prospero. Kan 
våre venner redde Caliban og barna?

KNERTEN
Norge 2009 REGI Åsleik Engmark språk Norsk tale 

spilletid 1t 10min aldersgrense Tillatt for alle

LØR 8. FEB KL. 15.00 | SØN 16. FEB KL. 14.00 
LØR 22. FEB KL. 15.00

Lillebror og familien flytter fra byen til landet. En 
dag dukker trepinnen Knerten opp i en vedstabel. 
På dagen jobber far som undertøyselger, mor som 
butikkdame og storebror går på skole. Lillebror 
må klare seg selv. Med Knerten i hånd møter han 
en ny hverdag fylt av spenning og dramatikk. Men 
kan en furukvist være en ordentlig venn? Og kan 
familien fortsette å bo i det falleferdige huset?

DEN GRØNNE 
SYKKELEN

Wadjda, Saudi Arabia 2012 REGI Haifaa Al 

Mansour språk Arabisk tale, norsk tekst  

spilletid 1t 37min aldersgrense Tillatt for alle

LØR 21. MAR KL. 13.00

Tiåringen Wadjda drømmer om å ha sin egen 
sykkel. Men i Saudi-Arabia er det ikke tillatt for 
jenter å sykle i gatene. Mens mammaen hennes 
er opptatt med å overbevise faren om å ikke finne 
seg kone nummer to, prøver Wadjda å skaffe 
penger til å kjøpe sykkelen selv. På skolen er 
hun kjent som en bråkmaker. Når hun melder 
seg på en konkurranse i Koran-resitasjon der 
førstepremien er en pengesum, blir lærerne veldig 
overrasket.

LØVENES KONGE
The Lion King, USA 1994 REGI Roger Allers, 

Rob Minkoff språk Norsk tale spilletid 1t 28min 

aldersgrense 6 år

SØN 9. FEB KL. 14.00 | FRE 21. FEB KL. 10.00
FRE 21. FEB KL. 12.00

Det er en stor dag i dyreriket når løven Simba blir 
født. En dag skal han overta kongetronen etter 
faren sin Mufasa! Men i skyggene lurer Mufasas 
slemme bror Scar. Scar ønsker selv å bli konge. 
Tiden går og nysgjerrige Simba følger sin far, 
får kloke råd av bavianen Rafiki og leker med 
kompisen Nala. Men en dag forsvinner Mufasa. 
Før man vet ordet av det har Scar overtatt tronen! 
Simba jages vekk og må klare seg helt alene. Langt 
borte fra familien treffer han marekatten Timon og 
vortesvinet Pumbaa, som blir hans nye venner.

LARS I PORTEN
Norge 1984 REGI Leif Erlsboe

språk Norsk tale spilletid 1t 34min aldersgrense 12 år

LØR 7. MAR KL. 15.00 | SØN 22. MAR KL. 14.00

Lars er 12 år og på vei inn i de voksnes rekker. 
Han liker fortsatt å lage sprettert med gutta. Men 
han vet også at jenter ikke bare er noe herk man 
skal holde seg unna. Samtidig er mor og far på vei 
bort fra hverandre. Heldigvis har Lars sine faste 
venner: Kompisen Peter, sjøulken Kalle og snille 
Lillian som lever av prostitusjon, men som lærer 
ham å danse tango. Men først og fremst har Lars 
onkel Tobby. Han bor i en kolonihage, er tidligere 
bokser og har motorsykkel med sidevogn. Lykken 
er å ta på hjelm og kjørebriller og suse ut i verden 
for full kubikk.

PELLE POLITIBIL 
GÅR I VANNET

Norge 2009 REGI Rasmus A. Sivertsen språk Norsk 

tale spilletid 1t 27min aldersgrense Tillatt for alle

LØR 25. JAN KL. 13.00 | ONS 19. FEB KL. 10.00
ONS 19. FEB KL. 12.00

Etter en storm må Pelle slepe en ny strømkabel 
over fjellet så byen får tilbake lys og varme. Når 
Pelle rygger på den avrevne kabelen får han et 
kraftig elektrosjokk. Han våkner til live igjen – nå 
som elbil! Sammen med venninnen Oda Oter må 
Pelle ta opp kampen mot to miljøforbrytere som vil 
stjele byens drikkevann.

JUST CHARLIE
Storbritannia 2017 REGI Rebekah Fortune  

språk Engelsk tale, norsk tekst spilletid 1t 39min 

aldersgrense 9 år

LØR 15. FEB KL. 13.00 | LØR 22. FEB KL. 13.00

Charlie er skolens store fotballstjerne og 
framtiden ser lys ut. Han er godt likt blant venner 
og på skolen, og en engelsk toppklubb vil signere 
ham til fotballakademiet. Men Charlie bærer på en 
vanskelig hemmelighet: Charlie er egentlig jente, 
innestengt i en gutts kropp. Snart slites Charlie 
mellom å leve opp til farens forventninger eller å 
få være seg selv, fullt og helt.

VENNER FOR 
LIVET

Stand By Me, USA 1986 REGI Rob Reiner

språk Norsk tale spilletid 1t 29min aldersgrense 12 år

SØN 8. MAR KL. 14.00 | LØR 28. MAR KL. 15.00

Året er 1959. I en søvnig amerikansk småby 
pakker fire tolv år gamle gutter soveposene og 
begir seg ut i skogen. De er på jakt etter et lik. 
En jevnaldrende gutt er meldt savnet og har 
sannsynligvis blitt truffet av toget. Guttene håper 
å få en dusør dersom de klarer å finne ham. Men 
det gjør også noen bøller som er mye eldre enn 
dem. En mørk, men varm fortelling om vennskap, 
oppvekst og mot.
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GUTTEN OG VERDEN
O menino e o mundo, Brasil 2013 REGI Alê Abreu  

språk Uten tale spilletid 1t 20min aldersgrense 6 år

SØN 12. JAN KL. 14.00 | LØR 1. FEB KL. 13.00

En gutt bor med faren sin i naturskjønne omgivelser. Når faren må reise for å 
få seg jobb i storbyen står gutten igjen alene. Han hører lyden av farens fløyte 
og ser ham overalt. Gutten fanger lyden i en boks som han graver ned i jorda. 
Han ligger i senga og drømmer om faren. Til slutt bestemmer gutten seg for å 
reise ut i verden og lete etter ham.

MORMOR OG DE 
ÅTTE UNGENE  

I BYEN
Norge 1977 REGI Espen Thorstenson

språk Norsk tale spilletid 1t 36min  

aldersgrense Tillatt for alle

LØR 7. MAR KL. 13.00 | LØR 21. MAR KL. 15.00

Åtte unger bor med mor og far på et rom og 
kjøkken i byen. En dag blir fars koselige, grønne 
lastebil stjålet. Men er det egentlig en slem tyv som 
har tatt den? Ungene finner en bil som ligner, bare 
at den er rød! Senere kommer mormor på besøk. 
Byen er uvant for henne, og hun oppfører seg ikke 
helt som man venter av bymennesker. Anne-Cath. 
Vestly hadde et stort hjerte for barn, og i filmen 
spiller spiller hun selv hovedrollen som mormor.

NAUSICAÄ - PRINSESSEN 
FRA VINDENS DAL

Kaze no tani no Naushika, Japan 1984 REGI Hayao Miyazaki  

språk Japansk tale, norsk tekst spilletid 1t 56min aldersgrense 12 år

LØR 11. JAN KL. 15.00 | LØR 25. JAN KL. 15.00 | LØR 1. FEB KL. 15.00

Vi er i fremtiden. Menneskenes hensynsløshet ovenfor moder jord har 
omsider fått sin pris og det meste av verden er blitt redusert til et goldt 
radioaktivt ingenmannsland. Bare noen få steder finnes det lommer av 
uberørt natur. I en av disse, Vindens dal, bor krigerprinsessen Nausicaä. 
En dag blir dalen invadert. Nausicaä må forsvare folket sitt og hindre at 
forbrytelsene som førte til forrige naturkatastrofe skjer igjen.

BUSTERS VERDEN
Danmark 1984 REGI Bille August

språk Dansk tale, norsk tekst spilletid 1t 31min 

aldersgrense 6 år

SØN 23. FEB KL. 14.00 | LØR 28. MAR KL. 13.00

Buster er sønn av en arbeidsløs tryllekunstner, 
sønnesønn av en berømt kanonkonge og har en 
lillesøster med et stivt bein. På skolen er kravene 
til elevene alt annet enn tryllerier og drømmer. 
Hverdagen er ikke enkel når han i tillegg blir 
mobbet. Heldigvis møter Buster vidunderbarnet 
Joanna! I møtet med Joanna holder Buster fast 
på sin optimisme.

THE BIGGEST 
LITTLE FARM

USA 2018 REGI John Chester

språk Engelsk tale, norsk tekst spilletid 1t 31min

aldersgrense Tillatt for alle

SØN 1. MAR KL. 14.00

John og Molly Chester flytter fra storbyen for 
å drive en økologisk gård, uten noe som helst 
erfaring. Det blir en bratt og kaotisk lærekurve 
for å skape en gård i balanse med naturen, med 
rovdyr og insekter, som kan møte både flom og 
tørke. En morsom, lærerik og rørende film om 
hvordan man kan redde en liten del av verden.
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JANUAR
LØRDAG 4. JANUAR
13.00 Kult og Kort IV: Løse skruer  

Tillatt for alle
15.00 Det gylne kompasset 12 år

SØNDAG 5. JANUAR
14.00 Den uendelige historien 12 år

LØRDAG 11. JANUAR
13.00 Kult og Kort IV: Løse skruer  

Tillatt for alle
15.00 Nausicaä – prinsessen fra 

Vindens dal 12 år

SØNDAG 12. JANUAR
14.00 Gutten og verden 6 år

LØRDAG 18. JANUAR
13.00 Det gylne kompasset 12 år
15.00 Den uendelige historien 12 år

SØNDAG 19. JANUAR
14.00 Kult og Kort IV: Løse skruer  

Tillatt for alle

LØRDAG 25. JANUAR
13.00 Pelle Politibil går i vannet  

Tillatt for alle
15.00 Nausicaä – prinsessen fra 

Vindens dal 12 år

SØNDAG 26. JANUAR
14.00 Tre på ville veier Tillatt for alle

FEBRUAR
LØRDAG 1. FEBRUAR
13.00 Gutten og verden 6 år
15.00 Nausicaä – prinsessen fra 

Vindens dal 12 år

SØNDAG 2. FEBRUAR
14.00 Det gylne kompasset 12 år

TORSDAG 6. FEBRUAR
17.00 Jikŋon 2 6 år

LØRDAG 8. FEBRUAR
13.00 Kikis budservice Tillatt for alle
15.00 Knerten Tillatt for alle

SØNDAG 9. FEBRUAR
14.00 Løvenes konge 6 år

LØRDAG 15. FEBRUAR
13.00 Just Charlie 9 år
15.00 Wolf Children 6 år

SØNDAG 16. FEBRUAR
14.00 Knerten Tillatt for alle

MANDAG 17. FEBRUAR
10.00 Keeper'n til Liverpool 6 år
12.00 Keeper'n til Liverpool 6 år

TIRSDAG 18. FEBRUAR
10.00 Wolf Children 6 år
12.00 Wolf Children 6 år

ONSDAG 19. FEBRUAR
10.00 Pelle Politibil går i vannet  

Tillatt for alle
12.00 Pelle Politibil går i vannet  

Tillatt for alle

TORSDAG 20. FEBRUAR
10.00 Kikis budservice Tillatt for alle
12.00 Kikis budservice Tillatt for alle

FREDAG 21. FEBRUAR
10.00 Løvenes konge 6 år
12.00 Løvenes konge 6 år

LØRDAG 22. FEBRUAR
13.00 Just Charlie 9 år
15.00 Knerten Tillatt for alle

SØNDAG 23. FEBRUAR
14.00 Busters verden 6 år

LØRDAG 29. FEBRUAR
Ingen forestillinger

MARS
SØNDAG 1. MARS
14.00 The Biggest Little Farm Tillatt for alle

LØRDAG 7. MARS
13.00 Mormor og de åtte ungene i byen 

Tillatt for alle
15.00 Lars i porten12 år

SØNDAG 8. MARS
14.00 Venner for livet 12 år

LØRDAG 14. MARS
13.00 WALL·E 6 år
15.00 Metropolis 12 år

SØNDAG 15. MARS
14.00 Reisen til Melonia 6 år

LØRDAG 21. MARS
13.00 Den grønne sykkelen Tillatt for alle
15.00 Mormor og de åtte ungene i byen 

Tillatt for alle

SØNDAG 22. MARS
14.00 Lars i porten12 år

LØRDAG 28. MARS
13.00 Busters verden 6 år
15.00 Venner for livet 12 år

SØNDAG 29. MARS
14.00 Tre på ville veier Tillatt for alle
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