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VELKOMMEN!
2022 blir et annerledes år på Barnas Cinematek! 
Vi pusser opp kinoen og lokalene våre. 
Mens vi bygger om, kan du 
oppleve en miniutgave 
av programmet vårt 
på andre arenaer 
rundtomkring i 
byen. Vi er så 
heldige å få vise 
film på Symra 
kino og på 
Kunstnernes 
Hus Kino 
annenhver 
lørdag og 
søndag. 

Vi byr på barnefilm klassikere og håndplukkede 
filmperler. Det blir også smakebiter 

på noen av aktivitetene våre. 
Ta med familie og venner, 

og nyt tegnefilmer, 
Mormor og de 

åtte ungene, 
stumfilm moro 

med ekte 
pianist, lekne 
kort filmer og 
animasjons

verksted – 
for å nevne 

noe!

SYMRA KINO Cecilie Thoresens vei 23 KUNSTNERNES HUS KINO Wergelandsveien 17

Her viser 
vi filmene våre:
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MORMOR OG DE ÅTTE UNGENE I BYEN
MARONAS FANTASTISKE REISE
DEN STORE STYGGE REVEN
ANIMASJONSVERKSTED
ERNEST OG CELESTINE
GUTTEN OG VERDEN
ANIMERTE PERLER
STUMFILMMORO
MAUR I ROMPA
PHANTOM BOY
NABOSPIONEN
GULLFEBER

PHANTOM BOY: 

EN HACKER ER LØS, 
OG HAN VIL TA HELE BYEN SOM GISSEL 

I BYTTE MOT EN MILLIARD DOLLAR!

MAR
APR
MAI
JUNI
2022
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Bli med på gratis animasjonsverksted og lær å lage en 
direkteanimasjon! Tegn, skrap, puss og fargelegg på ekte 
filmrull og lag kule effekter helt uten kamera. Du får se den 
ferdige filmen på en filmfremviser. Eller hva med å tegne 
filmbilder til et berømt leketøy fra filmhistorien? Lag en 
zoetropfilm og utforsk hvordan en klassisk zoetrop virker! 
Da får du en helt unik opplevelse av å skape animerte 
bevegelser, ved hjelp av mange litt forskjellige bilder vist 
raskt etter hverandre. Verkstedet har åpen dropin for store 
og små mellom kl. 12.0015.00! Instruktør er Heidi Bach Dal.

Søndag 3. april kl. 14.00 kan du se tre berømte 
stumfilmer og utforske hvordan musikk kan forme 
opplevelsen din av en film! Kjetil Schjander Luhr 
er Cinematekets faste stumfilmpianist. Han har 
spilt musikk til hundrevis av stumfilmkonserter. 
Denne søndagen sitter han bak pianoet på 
Kunstnernes Hus Kino, og forteller og illustrerer 
hvordan musikk kan være med på å fortelle 
historien til en film!

SØNDAG 3. APRIL KUNSTNERNES HUS KINO

HVORDAN LAGE MUSIKK 
TIL EN STUMFILM?

SØNDAG 8. MAI KUNSTNERNES HUS KINO

RABLE RIPE 
ANIMASJONSVERKSTED

SE BLANT ANNET FRAM TIL

4
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Gullfeber var Charles Chaplins favoritt blant egne 
filmer. Her reiser hans berømte landstrykerkarakter 
til iskalde Alaska, hvor gullgravere leter etter gull 
og drømmer om å bli rike. Landstrykeren er god og 
følsom, og passer ikke helt inn i det tøffe miljøet. 
Dessuten oppstår det romantikk når han møter 
den sjarmerende piken Georgia. Filmen har mange 
komiske scener, blant annet lager landstrykeren 

middag ved å koke en av sine gamle, utgåtte sko. Han 
putter skoen i gryta, og koker den med kjærlighet 
og ømhet, som om det var den største delikatesse. 
Skolissene svinger han rundt gaffelen som nydelig 
spaghetti. Scenen er et glimrende eksempel på 
Chaplins evne til å lage stor komedie ut av de mest 
elementære menneskelige behov – som kjærlighet, 
sult og omsorg.

GULLFEBER
The Gold Rush, USA 1925

REGI Charles Chaplin

språk Stum, engelske tekstplakater, norske undertitler spilletid 1t 24min aldersgrense 6 år

LØR 19. MARS KL. 11.00 SYMRA KINO

DE LITT STØRRE
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Frankrike/USA 1896

språk Stum, engelske tekstplakater spilletid 50min

aldersgrense Tillatt for alle

SØN 3. APRIL KL. 14.00 KUNSTNERNES HUS KINO

Hvordan lager man musikk til en stumfilm? Musikk 
har alltid vært en viktig del av filmopplevelsen. 
Musikken understreker det som skjer på lerretet 
og gir viktige hint om stemninger og atmosfære. 
I stumfilmtiden ble filmene ledsaget av levende 
musikk, framført direkte i kinosalen. Kjetil Schjander 
Luhr er Cinematekets faste stumfilmpianist. På 
denne forestillingen spiller han til tre berømte 
stumfilmer: Et tog ankommer stasjonen, Reisen til 
månen og One Week. Bli med og utforsk hvordan 
musikken til Kjetil kan være med på å fortelle 
historien i filmene!

STUMFILM
MORO

DE STØRSTE

Norge 1977

REGI Espen Thorstenson

språk Norsk tale spilletid 1t 36min  

aldersgrense Tillatt for alle

LØR 2. APRIL KL. 11.00 SYMRA KINO

Åtte unger bor med mor og far på ett rom og 
kjøkken i byen. En dag blir fars koselige, grønne 
lastebil stjålet. Men er det en slem tyv som har tatt 
den? Barna finner en bil som ligner, men den er 
rød! Senere kommer mormor på besøk. Byen er 
uvant for henne, og hun oppfører seg annerledes 
enn bymennesker. AnneCath. Vestly hadde et 
stort hjerte for barn, og i filmen spiller hun selv 
hovedrollen som mormor.

MORMOR 
OG DE ÅTTE 

UNGENE I BYEN

HELE FAMILIEN

Foto: Signe Dons/Aftenposten/NTB
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Ideen til denne animasjonsfilmen fikk regissøren da 
hun for noen år siden opplevde at en hjemløs hund 
hoppet inn i bilen hennes og hun fant et nytt hjem til 
den. Filmen begynner nokså dramatisk med at hunden 
Marona blir påkjørt, noe som gjør at hun tenker over 
livet hun har levd. Hun blir født som den yngste i en 
valpeflokk på ni. Etter å ha unnsluppet en tragisk 

skjebne, blir hun adoptert av den fargerike akrobaten 
Manolo. Hun må tilpasse seg et liv som kjæledyr og 
får etter hvert flere nye eiere. Hver eier gir henne et 
nytt navn og nye opplevelser. Underveis får den vesle 
hunden erfare både gleder og sorger, vennskap og 
ensomhet.

MARONAS FANTASTISKE REISE
L’Extraordinaire voyage de Marona, Frankrike/Romania/Belgia 2019

REGI Anca Damian språk Fransk tale, engelsk tekst spilletid 1t 33min  

aldersgrense 6 år

SØN 10. APRIL KL. 14.00 KUNSTNERNES HUS KINO

DE STØRSTE
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Diverse 2014

språk Uten tale spilletid 54min  

aldersgrense Tillatt for alle 

SØN 24. APRIL KL. 14.00 KUNSTNERNES HUS KINO

Hva skjer når gaupa tar seg en tur til storbyen? 
Hvordan går det med elefanten som ønsker seg en 
sykkel? Og hva skjer egentlig med leker som blir 
glemt igjen på bussen? I dette kortfilmprogrammet 
får du se åtte morsomme og overraskende historier 
som er laget med forskjellige animasjonsteknikker. 
Filmene har et lekent språk og er uten tale.

BARNEKORTFILM: 
ANIMERTE  

PERLER

DE MINSTE

Frankrike/Belgia 2015

REGI Alan Gagnol & Jean-Loup Felicioli

språk Norsk tale spilletid 1t 20min aldersgrense 9 år

LØR 23. APRIL KL. 11.00 SYMRA KINO

På oppdrag i New York blir politimannen Alex skadet 
av en mystisk person og havner på sykehus. Her 
møter han 11åringen Leo. Leo har en hemmelighet: 
Han kan gå gjennom vegger, fly og være usynlig – 
akkurat som et spøkelse! Sammen tar de opp jakten 
på den mystiske mannen. De har ett døgn på seg for 
å redde byen! En solid spenningsfilm fra skaperne 
bak En katt i Paris, med stemningsfulle tegninger fra 
New York.

PHANTOM BOY
DE LITT STØRRE
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Le grand méchant renard et autres contes… 

Frankrike 2017

REGI Benjamin Renner & Patrick Imbert  

språk Norsk tale spilletid 1t 20min  

aldersgrense Tillatt for alle

LØR 7. MAI KL. 11.00 SYMRA KINO

Trodde du det var stille og fredelig på landet? Da 
må du tro om igjen! I dyrenes verden kan de mest 
forunderlige ting skje. I dette tegnefilmprogrammet 
får du se tre fortellinger med helsprø dyr. I den 
første filmen skal en lat stork levere en baby til 
sine nybakte foreldre. Storken svikter og på reisen 
havner babyen både hos en kanin, en gris og en 
and. I den andre filmen møter du en rev og en ulv 
som vil spise noen nyklekkede kyllinger. Snart ender 
reven som ufrivillig hønemor og kyllingene tror at de 
er rever. I den siste filmen må de sprø dyrene prøve 
å redde julen.

DEN STORE 
STYGGE REVEN

Danmark 2016

REGI Karla von Bengtson språk Norsk tale spilletid 

1t 20min aldersgrense Tillatt for alle 

LØR 21. MAI KL. 11.00 SYMRA KINO

Agathe Christine, eller AC blant venner, er ti år 
gammel og ser på seg selv som en privatdetektiv. 
Den lokale kjøpmannen oppdager at noen stjeler fra 
butikken hans, og AC tar saken! Men så møter hun 
sin nye nabo, Vincent. Det er noe riktig mystisk med 
ham. AC bestemmer seg for å legge oppdraget sitt 
til side for å overvåke naboen. En underholdende 
krimfortelling med flotte tegninger av høy kvalitet og 
spennende detaljer i bildene.

NABOSPIONEN
DE LITT STØRRE

9

DE MINSTE
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HELE FAMILIEN

Den modige musa Celestine bor i en underjordisk 
museby. Hun får stadig høre at bjørner er store og 
skumle. Bjørner hater nemlig å ha mus i husene sine. 
Men Celestine tror ikke noe på at bjørner er farlige. En 
dag møter hun den klovnete musikantbjørnen Ernest. 
Han er utsultet og prøver å spise henne. Celestine 

slipper unna og nå starter et uvanlig vennskap. Etter 
hvert må de flykte fra både bjørne og musepolitiet. 
Denne morsomme og søte filmen er basert på en 
barnebokserie av Gabrielle Vincent. Animasjonen kan 
minne om både A. A. Milnes bøker om Ole Brumm og 
Studio Ghiblis fantasifulle animerte univers.

ERNEST OG  CELESTINE
Ernest et Celestine, Frankrike 2012

REGI Benjamin Renner, Stéphane Aubier & Vincent Patar

språk Norsk tale spilletid 1t 19min

aldersgrense Tillatt for alle

SØN 22. MAI KL. 14.00 KUNSTNERNES HUS KINO
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O menino e o mundo, Brasil 2013

REGI Alê Abreu språk Uten tale

spilletid 1t 20min aldersgrense 6 år

SØN 5. JUNI KL. 14.00 KUNSTNERNES HUS KINO

En gutt bor sammen med faren sin. Når faren drar 
for å jobbe i storbyen står gutten alene igjen. Han 
hører lyden av farens fløyte og drømmer om ham 
om natten. Gutten bestemmer seg for å reise og lete 
etter ham. Underveis oppdager han en forunderlig 
ny verden, full av farger, glede og musikk – men 
også sosial urettferdighet og tyranni.

GUTTEN OG 
 VERDEN

Brammetje Baas, Nederland 2013

REGI Anna van der Heide språk Norsk tale

spilletid 1t 23min aldersgrense Tillatt for alle 

LØR 4. JUNI KL. 11.00 SYMRA KINO

Oppfinnsomme Bram gleder seg til skolestart. Han 
kan allerede lese, og er klar for nye utfordringer. 
Kanskje man kan bygge rakettbuss på skolen? Eller 
lære kinesisk? Bram har «maur i rompa». Han er 
aktiv, nysgjerrig og syns det er vanskelig å sitte 
stille. Men det er ikke lett å ha kreativitet som bobler 
i kroppen når du har en streng lærer.

MAUR I ROMPA
DE LITT STØRRE

11

DE STØRSTE
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LAG DIN EGEN 
THAUMATROP

HVORDAN VIRKER THAUMATROPEN?
En thaumatrop er en rund pappskive med en tegning på hver  

side av skiven. Når pappskiven snurres fort, klarer ikke øynene  
å skille de to tegningene fra hverandre. Dermed ser det ut  

som om tegningene er i samme bilde.

LURT Å TENKE PÅ
Det er viktig at tegningene har riktig størrelse i forhold til 
hverandre. Hvis du for eksempel skal tegne en fugl og et  
fuglebur, må fuglen være liten nok til å passe inn i buret.
Kan du tenke deg andre morsomme ting du kan tegne?

DU TRENGER
Papp eller papir

To tråder eller gummistrikker
Lim eller teip

Fargeblyanter
Saks

Hullemaskin

12
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1

4

SLIK GJØR DU

Tegn to like store rundinger på arket ditt. 
Bruk gjerne en passer, en rund skål  

eller bruk hullet på forsiden som mal.

3

Lag en tegning på hver av rundingene.

2

Klipp ut de to rundingene.

Lim rundingene sammen.  
Bildene må være på utsiden. Et bilde  

skal være riktig vei, det andre opp ned.

BLA OM

13
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Bruk hullemaskinen til å lage 
et hull på hver side.

Snurr i vei! Ser du hva som skjer?

Fest trådene/gummistrikkene 
i hvert sitt hull.

5
6

7

14
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WEB

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

KONTAKTINFO
cinemateket@nfi.no / 22 47 45 89

BILLETTER OG PRISER
Pris: kr 50
Du kan kjøpe billetter på cinemateket.no og på de 
ulike filmenes visningssteder.

Aktive medlemskort ble frosset da vi stengte i 
desember 2021 og begynner å gjelde igjen når vi 
gjenåpner i Dronningens gate 16.

GRAFISK PROFIL
Snøhetta

GRAFISK DESIGN
Roger Aasegg, Noe med film AS

TRYKK
Zoom Grafisk AS

TAKK TIL
Kjetil Schjander Luhr, Silja Espolin Johnson og 
Leonie Merkl – Kunstnernes Hus Kino, Marianne 
Cestari Zecca og Christin Berg – Symra Kino, 
Nordisk film kino, Arthaus, Filmklubbforbundet, 
Institut français de Norvège, KontxtFilm, 
Storytelling Media og Nasjonalbiblioteket.

Barnas Cinematek er Cinemateket i Oslo sitt 
tilbud til barn opp til 12 år. Du får se nye og gamle 
klassikere fra filmhistorien og gode filmer fra 
Norge og utlandet. Programmet rommer alt fra 
tegnefilm, spillefilm, kort og langfilm – til og med 
stumfilm med levende musikk! Jevnlig har vi også 
spesialaktiviteter som verksteder, animasjonskurs 
og festivalvisninger.

HVA ER 
BARNAS 
CINEMATEK?

15
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VISNINGSOVERSIKT

LØRDAG 19. MARS
11.00 Gullfeber 6 år

SØNDAG 3. APRIL
14.00 Stumfilmmoro  Tillatt for alle

LØRDAG 23. APRIL
11.00 Phantom Boy 9 år

SØNDAG 24. APRIL
14.00 Barnekortfilm: Animerte perler 

Tillatt for alle

LØRDAG 21. MAI
11.00 Nabospionen Tillatt for alle

SØNDAG 22. MAI
14.00 Ernest og Celestine Tillatt for alle

LØRDAG 2. APRIL
11.00 Mormor og de åtte ungene i byen 

Tillatt for alle

SYMRA KINO

SØNDAG 10. APRIL
14.00 Maronas fantastiske reise 6 år

KUNSTNERNES HUS KINO

LØRDAG 7. MAI
11.00 Den store stygge reven Tillatt for alle

SØNDAG 8. MAI
12.0015.00 Rable ripe animasjonsverksted
(Åpen drop-in) Tillatt for alle

LØRDAG 4. JUNI
11.00 Maur i rompa Tillatt for alle

SØNDAG 5. JUNI
14.00 Gutten og verden 6 år


