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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
Man 09.00 - 15.00
Tir - fre 09.00 - 21.00
Lør  12.00 - 18.00
Søn  13.00 - 21.00

Som følge av covid-19 kan åpningstidene endre 
seg, se cinemateket.no for oppdatert informasjon.

Barnas filmrom og Filmverkstedet 
holder inntil videre stengt.

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

GRAFISK PROFIL
Snøhetta

GRAFISK DESIGN
Roger Aasegg, Noe med film AS

TRYKK
Zoom Grafisk AS

TAKK TIL
Kjetil Schjander Luhr, Arthaus, KontxtFilm, Mer Film, 
Norsk Filmdistribusjon, Redd Barna Oslo og Blindern, 
Storytelling Media AS og Nasjonalbiblioteket.

TRYGG KINO 
FOR STORE OG SMÅ
Vi vil at det skal være trygt å se film hos oss.  
Vi vil gjerne at du setter deg inn i smitteverntiltakene  
våre, så holder vi oss trygge alle sammen. 
Smitteverntiltakene finner du på cinemateket.no  
og på plakater i resepsjonen og foajeen.

I hver programperiode setter vi opp noen filmperler 
som er spesielt godt egnet for de minste filmelskerne. 
I august og september kan du blant annet se den 
fantasifulle roadmovien Tigre & tatoveringer og 
den gøyale animasjonsfilmen Apestjernen. Filmene 
handler om barn med spennende og litt annerledes 
familier: Møt Jonna som har en gorillamamma 
og Mai med sin kule tatoverte onkel Sonny!

SUPRE FORTELLINGER 
FOR DE MINSTE

9. TIL 13. AUGUST

FORLENG FERIE
FØLELSEN PÅ 
SOMMERKINO!

LØRDAG 25. SEPTEMBER

DEN STORE FESTIVALEN  
FOR BARN OG UNGE
Lørdag 25. september er vi med å feire at barn og unge igjen skal få leke, 
utforske og oppleve et godt minne sammen med andre! I samarbeid 
med Redd Barna Oslo og Blindern ønsker vi å gi en takk til alle barn 
som har holdt ut i koronatiden ved å by på en gratis opplevelse! 
Du kan derfor hente ut fribillett til alle barneforestillingene  
våre denne lørdagen. Den store festivalen for barn  
og unge finner sted i september med varierte  
opplevelser som venter rundt omkring i Oslo by.

Barnas Cinematek elsker sommerfilmer, 
og mandag til fredag i uke 32 blir 
det familieforestillinger hver dag 
kl. 10.00 og kl. 12.00! Vi byr på en 
miks av hjertevarme filmer og 
spenstig animasjon fra Norden og 
Europa. På programmet står Lærer 
Frosk, Flukten fra hønsegården, 
Tottori! Sommeren vi var alene, 
Apestjernen og Pippi på de syv hav.

Har du lyst til å lage en stumfilm og få den vist i kinosalen? Vi 
inviterer alle barn til å sende inn filmer til en stor stumfilm-
konsert under Oslo stumfilmfestival! Du lager filmen, og 
Cinematekets stumfilmpianist fremfører musikken til den!
Hva med å lage skrekkfilm, slapstick-komedie eller romantisk 
drama? Du kan godt bruke tekstplakater, kostymer og filmtriks. 
Men husk at filmen må være uten lyd og musikk og i sorthvitt! Lag 
film alene, med familie og venner – eller kanskje klassekamerater?
Frist for innsending er 31. august. Les om hvordan 
du kan delta på www.cinemateket.no.

OSLO STUMFILMFESTIVAL 9. TIL 12. SEPTEMBER

LAG DIN EGEN STUMFILM!



PRINSESSE MONONOKE
Mononoke-hime, Japan 1997 

REGI Hayao Miyazaki språk Norsk tale  

spilletid 2t 15min aldersgrense 9 år

SØN 8. AUG KL 14.00 | SØN 19. SEP KL. 14.00

Ashitaka er en ung prins fra 1300-tallets Japan, der guder og demoner 
lever side om side med menneskene. Etter å ha reddet en landsby fra en 
villsvindemon blir Ashitaka rammet av en dødelig forbannelse. Denne gir 
ham også overmenneskelig styrke. For å finne en kur reiser Ashitaka til 
skogene i vest. I en by som utvinner jern havner han midt i en kamp mellom 
skogens voktere og sivilisasjonen, ledet av prinsesse Mononoke og jernbyens 
overhode Lady Eboshi.

TOO FAR AWAY
Zu weit weg, Tyskland 2019

REGI Sarah Winkenstette

språk Tysk tale, norsk tekst spilletid 1t 28min aldersgrense 9 år

LØR 7. AUG KL. 15.00 | LØR 28. AUG KL. 15.00

Ben er elleve år, populær på skolen og toppscorer på fotballaget. Når familien 
må flytte til et nytt sted er han plutselig en outsider og blir satt på benken på 
det nye laget. Det er ikke bare Ben som er ny. 12-åringen Tariq fra Syria er også 
fersk på laget, men han blir populær med en gang og tar Bens plass på banen. 
De bitre konkurrentene har kanskje mer til felles enn de først tror? Konkurranse 
og sjalusi utvikler seg til et varmt vennskap.

LÆRER FROSK
Meester Kikker, Nederland 2016

REGI Anna van Der Heide

språk Norsk tale spilletid 1t 26min aldersgrense 6 år

MAN 9. AUG KL. 10.00 OG KL. 12.00 | LØR 28. AUG KL. 13.00 | LØR 25. SEP KL. 15.00

Lisa elsker frosker. Mens hun holder en presentasjon om frosker i klassen, får 
lærer Frans en underlig reaksjon. Frans har nemlig en genfeil som gjør at han 
forvandles til en frosk i tide og utide. Rektor Stork hater frosker! Han har også 
planer om at skolen skal bli landets beste. Da passer det dårlig med en lærer 
som er en frosk.

TOTTORI!  
SOMMEREN VI VAR ALENE

Norge 2020

REGI Silje Salomonsen & Arild Østin Ommundsen

språk Norsk tale spilletid 1t 18min aldersgrense 6 år

ONS 11. AUG KL. 10.00 OG KL. 12.00 | LØR 14. AUG KL. 13.00 | LØR 18. SEP KL. 15.00

Bli med på en eventyrlig reise i villmarken der søstrene Billie og Vega må finne 
sin egen indre superkraft! Mens mamma ligger på sykehus er de to søstrene på 
fjelltur med pappa. Plutselig inntreffer ulykken: Pappa faller ned i en fjellsprekk 
og skader seg. Jentene må prøve å finne veien tilbake for å hente hjelp. 
Underveis møter de ville dyr, store og små utfordringer og må lære å temme sin 
egen frykt. Og heldigvis har lillesøster Billie pakket med seg mange magiske 
ting i sekken!

FLUKTEN FRA HØNSEGÅRDEN
Chicken Run, Storbritannia 2000

REGI Peter Lord & Nick Park

språk Norsk tale spilletid 1t 24min aldersgrense 6 år

TIR 10. AUG KL. 10.00 OG KL. 12.00 | SØN 5. SEP KL. 14.00

Mister Tweedy driver en kyllingfarm under et knallstrengt regime. Ekstra 
ille blir det når eierne planlegger å legge om produksjonen til kyllingpai. 
Kyllingene frykter at de skal bli slaktet, grillet, stekt og plassert i frikassé-
gryta. Med den britiske kyllingen Ginger og den amerikanske hanen Rocky i 
spissen, planlegger fuglene en modig flukt fra gården.

PIPPI PÅ DE SYV HAV
Pippi Långstrump på de sju haven, Sverige 1970

REGI Olle Hellbom språk Svensk tale

spilletid 1t 34min aldersgrense Tillatt for alle

SØN 1. AUG KL. 14.00 | FRE 13. AUG KL. 10.00 OG KL. 12.00 | LØR 21. AUG KL. 13.00

Pippi bor i Villa Villekulla og er verdens sterkeste jente. En dag finner hun en 
flaskepost fra pappaen sin. Han er tatt til fange av sjørøvere. Sammen med 
vennene Tommy og Annika reiser Pippi avgårde for å befri ham. Underveis må 
de reise med luftballong, fly og et kapret piratskip.

DE STØRSTE

DE STØRSTE

DE LITT STØRRE

DE LITT STØRRE

HELE FAMILIEN

HELE FAMILIEN SOMMERKINO

SOMMERKINO

SOMMERKINO

SOMMERKINO

E.T. - GJESTEN FRA 
VERDENSROMMET

E.T. The Extra-Terrestrial, USA 1982 REGI Steven Spielberg

språk Norsk tale spilletid 2t aldersgrense 9 år

LØR 21. AUG KL. 15.00 | LØR 4. SEP KL. 15.00

Et fremmed romskip har landet i skogen og en gruppe merkelige vesener 
tusler rundt og samler planter. Men når flere biler med lyskastere nærmer seg, 
blir skapningene redde og reiser sin vei. Alle unntatt vesle E.T. Det stakkars 
romvesenet rekker ikke tilbake før romskipet letter og dermed blir han forlatt 
tre millioner lysår hjemmefra. Heldigvis blir han oppdaget av tiåringen Elliot 
som gjemmer ham unna de voksne. Elliot forstår at for å redde E.T. må han 
hjelpe ham tilbake til sine egne.

TIGRE & TATOVERINGER
Danmark 2010 REGI Karla Von Bengtson språk Norsk tale  

spilletid 42min aldersgrense Tillatt for alle

SØN 15. AUG KL. 14.00 | LØR 4. SEP KL. 13.00 | LØR 18. SEP KL. 13.00

Den foreldreløse jenta Mai bor hos onkel Sonny. Han er tatovør. De har det 
fint, men de er enige om at Mai aller helst skulle ha bodd hos en ordentlig 
familie. En dag sovner Sonny på jobben. Mai tatoverer alver, nisser og 
prinsesser på ryggen til en barsk MC-fyr. Etterpå må hun og Sonny flykte fra 
byen. I en magisk skog møter de mange rare vesener. Finner de en familie til 
Mai eller passer hun og onkel Sonny ganske godt sammen?

DE LITT STØRRE

DE MINSTE

BARNAS STUMFILMKONSERT
Norge 2021 REGI Diverse

språk Stum spilletid 1t aldersgrense Tillatt for alle

LØR 11. SEP KL. 13.00

Bli med på festforestilling med barnas egne stumfilmer! I sommer har vi invitert 
barn til å lage kortfilmer. På forestillingen får du se de beste filmene, mens en 
ekte stumfilmpianist lager musikken til dem! Hvis du selv vil sende inn en film, 
kan du lese mer om hvordan du deltar på www.cinemateket.no.

CHAPLIN PÅ RULLESKØYTER 
+ EVENTYREREN

The Rink + The Adventurer, USA 1916+1917 REGI Charles Chaplin

språk Stum, engelsk tekst spilletid 49min aldersgrense Tillatt for alle

SØN 12. SEP KL. 14.00

To Chaplin-kortfilmer med akrobatikk og vill politijakt! Chaplin på rulleskøyter 
er kanskje aller mest kjent for Chaplins elleville opptreden på rulleskøyter. Her 
møter du ham i rollen som en elendig servitør. Men i lunsjpausene briljerer 
servitøren stort – på den lokale rulleskøytebanen! I Eventyreren spiller Chaplin 
en fange på rømmen. Etter å ha ristet av seg politiet redder han en pike fra å 
drukne. Men når han kommer hjem til henne, finner faren hennes snart ut hvem 
den heltemodige gjesten deres egentlig er...

HELE FAMILIEN

HELE FAMILIEN

OSLO STUMFILMFESTIVALSTEAMBOAT BILL, JR.
USA 1928 REGI Charles Reisner & Buster Keaton

språk Stum, engelsk tekst spilletid 1t 16min  

aldersgrense 6 år

SØN 29. AUG KL. 14.00 | SØN 26. SEP KL. 14.00

I denne stumfilmkomedien møter vi stjernen Buster Keaton i rollen som tafatte 
Willie, sønnen til dampbåteieren Bill. Mens han har gått på college har han 
blitt forelsket i vakre Kitty som er datteren til farens konkurrent. Når Willie 
kommer hjem blir det bråk! Mot slutten av filmen kommer en uforglemmelig 
orkansekvens, hvor Keaton gjør noen av sine mest berømte stunts. Dette 
stuntet har mange forsøkt å kopiere i andre filmer. Walt Disney ble dessuten 
inspirert av tittelen og kalte en av filmene sine Steamboat Willie!
Steamboat Bill, Jr. blir vist med levende pianomusikk i kinosalen. Musikken 
fremføres av vår faste husmusiker Kjetil Schjander Luhr.

APESTJERNEN
Apstjärnan, Sverige/Norge/Danmark 2021

REGI Linda Hambäck

språk Norsk tale spilletid 1t 14min aldersgrense Tillatt for alle

LØR 7. AUG KL. 13.00 | TOR 12. AUG KL. 10.00 OG KL. 12.00
LØR 25. SEP KL. 13.00

Jonna bor på barnehjem med mange gode venner. En dag blir hun adoptert og 
skal møte sin nye mamma. Jonna hadde aldri i verden sett for seg at mammaen 
hennes skulle være en gorilla! Jonna og mamma må bruke tid på å bli vant til 
hverandre. Heldigvis får de det skikkelig godt sammen! Men Tord Fjordmark 
fra kommunen liker verken Jonnas nye gorillamamma eller måten de lever på. 
Han vil rive hjemmet deres og bygge et stort badeland. Apestjernen er basert 
på Frida Nilssons kritikerroste bok med samme navn. Hun blir ofte kalt Sveriges 
nye Astrid Lindgren, og skriver varme og morsomme bøker.

OLIVER!
Storbritannia 1968 REGI Carol Reed

språk Engelsk tale, norsk tekst

spilletid 2t 33min aldersgrense 9 år   

LØR 14. AUG KL. 15.00 | SØN 22. AUG KL. 14.00

I London på 1830-tallet bor foreldreløse Oliver på et trist barnehjem. En dag 
blir han solgt til en slem eier av et begravelsesbyrå. Oliver stikker av og møter 
noen andre barn som tar ham med seg «hjem». Barna bor sammen med Fagin 
som driver med lyssky forretninger og lærer ungene opp til å bli lommetyver. 
Olivers nye tilværelse byr på tilhørighet og vennskap, men etter hvert også 
mer alvorlig kriminalitet, når den farlige raneren Bill Sykes fatter interesse for 
ham. Oliver! er både spennende og rørende, og fullstappet med flotte sanger! 
Den ble kjempepopulær da den kom på kino i 1968 og vant mange priser.

HELE FAMILIENDE MINSTE DE STØRSTE STUMFILMKONSERT OSLO STUMFILMFESTIVALSOMMERKINO



PRINSESSE MONONOKE
Mononoke-hime, Japan 1997 

REGI Hayao Miyazaki språk Norsk tale  

spilletid 2t 15min aldersgrense 9 år

SØN 8. AUG KL 14.00 | SØN 19. SEP KL. 14.00

Ashitaka er en ung prins fra 1300-tallets Japan, der guder og demoner 
lever side om side med menneskene. Etter å ha reddet en landsby fra en 
villsvindemon blir Ashitaka rammet av en dødelig forbannelse. Denne gir 
ham også overmenneskelig styrke. For å finne en kur reiser Ashitaka til 
skogene i vest. I en by som utvinner jern havner han midt i en kamp mellom 
skogens voktere og sivilisasjonen, ledet av prinsesse Mononoke og jernbyens 
overhode Lady Eboshi.

TOO FAR AWAY
Zu weit weg, Tyskland 2019

REGI Sarah Winkenstette

språk Tysk tale, norsk tekst spilletid 1t 28min aldersgrense 9 år

LØR 7. AUG KL. 15.00 | LØR 28. AUG KL. 15.00

Ben er elleve år, populær på skolen og toppscorer på fotballaget. Når familien 
må flytte til et nytt sted er han plutselig en outsider og blir satt på benken på 
det nye laget. Det er ikke bare Ben som er ny. 12-åringen Tariq fra Syria er også 
fersk på laget, men han blir populær med en gang og tar Bens plass på banen. 
De bitre konkurrentene har kanskje mer til felles enn de først tror? Konkurranse 
og sjalusi utvikler seg til et varmt vennskap.

LÆRER FROSK
Meester Kikker, Nederland 2016

REGI Anna van Der Heide

språk Norsk tale spilletid 1t 26min aldersgrense 6 år

MAN 9. AUG KL. 10.00 OG KL. 12.00 | LØR 28. AUG KL. 13.00 | LØR 25. SEP KL. 15.00

Lisa elsker frosker. Mens hun holder en presentasjon om frosker i klassen, får 
lærer Frans en underlig reaksjon. Frans har nemlig en genfeil som gjør at han 
forvandles til en frosk i tide og utide. Rektor Stork hater frosker! Han har også 
planer om at skolen skal bli landets beste. Da passer det dårlig med en lærer 
som er en frosk.

TOTTORI!  
SOMMEREN VI VAR ALENE

Norge 2020

REGI Silje Salomonsen & Arild Østin Ommundsen

språk Norsk tale spilletid 1t 18min aldersgrense 6 år

ONS 11. AUG KL. 10.00 OG KL. 12.00 | LØR 14. AUG KL. 13.00 | LØR 18. SEP KL. 15.00

Bli med på en eventyrlig reise i villmarken der søstrene Billie og Vega må finne 
sin egen indre superkraft! Mens mamma ligger på sykehus er de to søstrene på 
fjelltur med pappa. Plutselig inntreffer ulykken: Pappa faller ned i en fjellsprekk 
og skader seg. Jentene må prøve å finne veien tilbake for å hente hjelp. 
Underveis møter de ville dyr, store og små utfordringer og må lære å temme sin 
egen frykt. Og heldigvis har lillesøster Billie pakket med seg mange magiske 
ting i sekken!

FLUKTEN FRA HØNSEGÅRDEN
Chicken Run, Storbritannia 2000

REGI Peter Lord & Nick Park

språk Norsk tale spilletid 1t 24min aldersgrense 6 år

TIR 10. AUG KL. 10.00 OG KL. 12.00 | SØN 5. SEP KL. 14.00

Mister Tweedy driver en kyllingfarm under et knallstrengt regime. Ekstra 
ille blir det når eierne planlegger å legge om produksjonen til kyllingpai. 
Kyllingene frykter at de skal bli slaktet, grillet, stekt og plassert i frikassé-
gryta. Med den britiske kyllingen Ginger og den amerikanske hanen Rocky i 
spissen, planlegger fuglene en modig flukt fra gården.

PIPPI PÅ DE SYV HAV
Pippi Långstrump på de sju haven, Sverige 1970

REGI Olle Hellbom språk Svensk tale

spilletid 1t 34min aldersgrense Tillatt for alle

SØN 1. AUG KL. 14.00 | FRE 13. AUG KL. 10.00 OG KL. 12.00 | LØR 21. AUG KL. 13.00

Pippi bor i Villa Villekulla og er verdens sterkeste jente. En dag finner hun en 
flaskepost fra pappaen sin. Han er tatt til fange av sjørøvere. Sammen med 
vennene Tommy og Annika reiser Pippi avgårde for å befri ham. Underveis må 
de reise med luftballong, fly og et kapret piratskip.

DE STØRSTE

DE STØRSTE

DE LITT STØRRE

DE LITT STØRRE

HELE FAMILIEN

HELE FAMILIEN SOMMERKINO

SOMMERKINO

SOMMERKINO

SOMMERKINO

E.T. - GJESTEN FRA 
VERDENSROMMET

E.T. The Extra-Terrestrial, USA 1982 REGI Steven Spielberg

språk Norsk tale spilletid 2t aldersgrense 9 år

LØR 21. AUG KL. 15.00 | LØR 4. SEP KL. 15.00

Et fremmed romskip har landet i skogen og en gruppe merkelige vesener 
tusler rundt og samler planter. Men når flere biler med lyskastere nærmer seg, 
blir skapningene redde og reiser sin vei. Alle unntatt vesle E.T. Det stakkars 
romvesenet rekker ikke tilbake før romskipet letter og dermed blir han forlatt 
tre millioner lysår hjemmefra. Heldigvis blir han oppdaget av tiåringen Elliot 
som gjemmer ham unna de voksne. Elliot forstår at for å redde E.T. må han 
hjelpe ham tilbake til sine egne.

TIGRE & TATOVERINGER
Danmark 2010 REGI Karla Von Bengtson språk Norsk tale  

spilletid 42min aldersgrense Tillatt for alle

SØN 15. AUG KL. 14.00 | LØR 4. SEP KL. 13.00 | LØR 18. SEP KL. 13.00

Den foreldreløse jenta Mai bor hos onkel Sonny. Han er tatovør. De har det 
fint, men de er enige om at Mai aller helst skulle ha bodd hos en ordentlig 
familie. En dag sovner Sonny på jobben. Mai tatoverer alver, nisser og 
prinsesser på ryggen til en barsk MC-fyr. Etterpå må hun og Sonny flykte fra 
byen. I en magisk skog møter de mange rare vesener. Finner de en familie til 
Mai eller passer hun og onkel Sonny ganske godt sammen?

DE LITT STØRRE

DE MINSTE

BARNAS STUMFILMKONSERT
Norge 2021 REGI Diverse

språk Stum spilletid 1t aldersgrense Tillatt for alle

LØR 11. SEP KL. 13.00

Bli med på festforestilling med barnas egne stumfilmer! I sommer har vi invitert 
barn til å lage kortfilmer. På forestillingen får du se de beste filmene, mens en 
ekte stumfilmpianist lager musikken til dem! Hvis du selv vil sende inn en film, 
kan du lese mer om hvordan du deltar på www.cinemateket.no.

CHAPLIN PÅ RULLESKØYTER 
+ EVENTYREREN

The Rink + The Adventurer, USA 1916+1917 REGI Charles Chaplin

språk Stum, engelsk tekst spilletid 49min aldersgrense Tillatt for alle

SØN 12. SEP KL. 14.00

To Chaplin-kortfilmer med akrobatikk og vill politijakt! Chaplin på rulleskøyter 
er kanskje aller mest kjent for Chaplins elleville opptreden på rulleskøyter. Her 
møter du ham i rollen som en elendig servitør. Men i lunsjpausene briljerer 
servitøren stort – på den lokale rulleskøytebanen! I Eventyreren spiller Chaplin 
en fange på rømmen. Etter å ha ristet av seg politiet redder han en pike fra å 
drukne. Men når han kommer hjem til henne, finner faren hennes snart ut hvem 
den heltemodige gjesten deres egentlig er...

HELE FAMILIEN

HELE FAMILIEN

OSLO STUMFILMFESTIVALSTEAMBOAT BILL, JR.
USA 1928 REGI Charles Reisner & Buster Keaton

språk Stum, engelsk tekst spilletid 1t 16min  

aldersgrense 6 år

SØN 29. AUG KL. 14.00 | SØN 26. SEP KL. 14.00

I denne stumfilmkomedien møter vi stjernen Buster Keaton i rollen som tafatte 
Willie, sønnen til dampbåteieren Bill. Mens han har gått på college har han 
blitt forelsket i vakre Kitty som er datteren til farens konkurrent. Når Willie 
kommer hjem blir det bråk! Mot slutten av filmen kommer en uforglemmelig 
orkansekvens, hvor Keaton gjør noen av sine mest berømte stunts. Dette 
stuntet har mange forsøkt å kopiere i andre filmer. Walt Disney ble dessuten 
inspirert av tittelen og kalte en av filmene sine Steamboat Willie!
Steamboat Bill, Jr. blir vist med levende pianomusikk i kinosalen. Musikken 
fremføres av vår faste husmusiker Kjetil Schjander Luhr.

APESTJERNEN
Apstjärnan, Sverige/Norge/Danmark 2021

REGI Linda Hambäck

språk Norsk tale spilletid 1t 14min aldersgrense Tillatt for alle

LØR 7. AUG KL. 13.00 | TOR 12. AUG KL. 10.00 OG KL. 12.00
LØR 25. SEP KL. 13.00

Jonna bor på barnehjem med mange gode venner. En dag blir hun adoptert og 
skal møte sin nye mamma. Jonna hadde aldri i verden sett for seg at mammaen 
hennes skulle være en gorilla! Jonna og mamma må bruke tid på å bli vant til 
hverandre. Heldigvis får de det skikkelig godt sammen! Men Tord Fjordmark 
fra kommunen liker verken Jonnas nye gorillamamma eller måten de lever på. 
Han vil rive hjemmet deres og bygge et stort badeland. Apestjernen er basert 
på Frida Nilssons kritikerroste bok med samme navn. Hun blir ofte kalt Sveriges 
nye Astrid Lindgren, og skriver varme og morsomme bøker.

OLIVER!
Storbritannia 1968 REGI Carol Reed

språk Engelsk tale, norsk tekst

spilletid 2t 33min aldersgrense 9 år   

LØR 14. AUG KL. 15.00 | SØN 22. AUG KL. 14.00

I London på 1830-tallet bor foreldreløse Oliver på et trist barnehjem. En dag 
blir han solgt til en slem eier av et begravelsesbyrå. Oliver stikker av og møter 
noen andre barn som tar ham med seg «hjem». Barna bor sammen med Fagin 
som driver med lyssky forretninger og lærer ungene opp til å bli lommetyver. 
Olivers nye tilværelse byr på tilhørighet og vennskap, men etter hvert også 
mer alvorlig kriminalitet, når den farlige raneren Bill Sykes fatter interesse for 
ham. Oliver! er både spennende og rørende, og fullstappet med flotte sanger! 
Den ble kjempepopulær da den kom på kino i 1968 og vant mange priser.

HELE FAMILIENDE MINSTE DE STØRSTE STUMFILMKONSERT OSLO STUMFILMFESTIVALSOMMERKINO



 

        

AUGUST
SØNDAG 1. AUGUST
14.00 Pippi på de syv hav Tillatt for alle

LØRDAG 7. AUGUST
13.00 Apestjernen Tillatt for alle
15.00 Too Far Away 9 år

SØNDAG 8. AUGUST
14.00 Prinsesse Mononoke 9 år

MANDAG 9. AUGUST
10.00 Lærer Frosk 6 år
12.00 Lærer Frosk 6 år

TIRSDAG 10. AUGUST
10.00 Flukten fra hønsegården 6 år
12.00 Flukten fra hønsegården 6 år

ONSDAG 11. AUGUST
10.00 Tottori! Sommeren vi var alene  

6 år
12.00 Tottori! Sommeren vi var alene  

6 år

TORSDAG 12. AUGUST
10.00 Apestjernen Tillatt for alle
12.00 Apestjernen Tillatt for alle

FREDAG 13. AUGUST
10.00 Pippi på de syv hav Tillatt for alle
12.00 Pippi på de syv hav Tillatt for alle

LØRDAG 14. AUGUST
13.00 Tottori! Sommeren vi var alene  

6 år
15.00 Oliver! 9 år

SØNDAG 15. AUGUST
14.00 Tigre & tatoveringer Tillatt for alle

LØRDAG 21. AUGUST
13.00 Pippi på de syv hav Tillatt for alle
15.00 E.T. - Gjesten fra verdensrommet  

6 år

SØNDAG 22. AUGUST
14.00 Oliver! 9 år

LØRDAG 28. AUGUST
13.00 Lærer Frosk 6 år
15.00 Too Far Away 9 år

SØNDAG 29. AUGUST
14.00 Steamboat Bill, Jr. 6 år

SEPTEMBER
LØRDAG 4. SEPTEMBER
13.00 Tigre & tatoveringer Tillatt for alle
15.00 E.T. - Gjesten fra verdensrommet  

6 år

SØNDAG 5. SEPTEMBER
14.00 Flukten fra hønsegården 6 år

LØRDAG 11. SEPTEMBER
13.00 Barnas stumfilmkonsert  

Tillatt for alle

SØNDAG 12. SEPTEMBER
14.00 Chaplin på rulleskøyter + 

Eventyreren Tillatt for alle

LØRDAG 18. SEPTEMBER
13.00 Tigre & tatoveringer Tillatt for alle
15.00 Tottori! Sommeren vi var alene 6 år

SØNDAG 19. SEPTEMBER
14.00 Prinsesse Mononoke 9 år

LØRDAG 25. SEPTEMBER
13.00 Apestjernen Tillatt for alle
15.00 Lærer Frosk 6 år

SØNDAG 26. SEPTEMBER
14.00 Steamboat Bill, Jr. 6 år

KALENDER

SOMMERKINO

SOMMERKINO

SOMMERKINO

SOMMERKINO

SOMMERKINO

STUMFILMKONSERT

STUMFILMKONSERT

OSLO STUMFILMFESTIVAL

OSLO STUMFILMFESTIVAL

DEN STORE FESTIVALEN FOR BARN OG UNGE


