DUKKEANIMASJON, HØSTFERIEKINO, SKEIVE BARNEFILMER,
MORMOR OG DE ÅTTE UNGENE, FILM FRA SØR OG MYE MER!

BARNAS
CINEMATEK

02/21
OKT
NOV

15.-17. OKTOBER

BALTISKE FILMDAGER
Det lages mange gode filmer i de baltiske landene.
Under årets utgave av Baltiske filmdager kan du se
animasjonsfilmen Away og et dukkefilmprogram fra Latvia.
Vi viser også den litauiske spillefilmen Phantom Owl Forest.
23. OG 24. OKTOBER

ARKITEKTURFILMER
FOR BARN

1.-10. OKTOBER

FARGERIKE FILMER
PÅ OSLO/FUSION

Det finnes mange typer bygninger
– også i filmens verden! Under
Arkitekturfilm Oslo kan du utforske
noen av dem. I Mormor og de åtte
ungene i byen får du et glimt av hvordan
husene i Oslo så ut i gamledager.
Animefilmen Chihiro og heksene tar
deg med til et forhekset badehus. Eller
kanskje du er nysgjerrig på hvordan
katedralen Notre Dame i Paris ser
ut? Den ser du i Disney-klassikeren
Ringeren i Notre Dame. Filmen Tårnet
foregår i en flyktningeleir i Libanon.
Her kan du følge historien til en
familie som har bodd i det samme
huset gjennom flere generasjoner.

Velkommen til en høst full av festivaler!
Først ut er Oslo/Fusion filmfestival, der
du i år får servert både humor, drama,
fantasi og skrekk! Felles for filmene
er at de handler om barn som både er
outsidere og som har unike identiteter.
Se fram til Verdens største fersken
og Matilda, som begge er basert på
barnebøker av Roald Dahl. Vi viser også
de småskumle filmene ParaNorman
og Coraline og den hemmelige dør.

4.-8. OKTOBER

HØSTFERIEKINO
Ta med familie, venner eller aktivitetsskolen på en god filmopplevelse
i høstferieuka! På programmet står Hundehotellet, Sauen Shaunfilmen: Farmageddon, Jakten på nyresteinen, Det flyvende teppet
og Eventyr i Arktis. Filmstart hver dag klokken 10 og klokken 12!

DOKUMENTARFILM
FOR HJERTET OG ØYET
I høst viser vi tre filmer av den norske dokumentarfilm
skaperen Erlend E. Mo, som døde tidligere i år. Erlends
filmer viste i bilder det som det er vanskelig å sette ord på.
De tre filmene Kan man dø i himlen, Inden for mine øjne og
Dans for livet handler om følelser; det å være glad i noen,
savne noen eller være bekymret for noen. Og de forteller
om utfordringer. Like fullt er filmene veldig håpefulle!
Lørdag 6. november får vi besøk av Vilde Ellegaard
Westeng, som dokumentaren Dans for livet handler om.

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
10.00 - 15.00
Tir - fre 10.00 - 21.00
Lør		
12.00 - 17.00
Søn		
13.00 - 21.00

11.-21. NOVEMBER

BARNAS SØRFILM
– FILMER FRA ANDRE LAND!
Ingen høst uten Film fra Sør-festivalen! Under festivalen
viser vi film fra land og landskaper som du sjelden
får se på kino. På barnefilmprogrammet står to vakre
filmfortellinger fra Mongolia, den nydelige animeklassikeren Det levende slottet og den nye chilenske
animasjonsfilmen Nahuel og den magiske boka.

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

TRYGG KINO FOR STORE OG SMÅ
Vi vil at det skal være trygt å se film på Cinemateket,
og gjør det vi kan for å redusere smitterisiko.
Les om smitteverntiltakene våre på cinemateket.no.

Baltiske filmdager, Film fra Sør, Kjetil Schjander Luhr,
Morten Thomte, Vilde Ellegaard Westeng, Oslo/Fusion
International Filmfestival, ROM for kunst og arkitektur,
Stefan Sundlöf, Arthaus, Det Danske Filminstitut,
Europafilm, Manymore Films, Sant & Usant, SF Norge,
Storytelling Media AS og Nasjonalbiblioteket.

DE LITT STØRRE

FUSION

DE STØRSTE

VERDENS
STØRSTE FERSKEN

MATILDA
USA 1996 REGI Danny DeVito
Engelsk tale, norsk tekst
spilletid 1t 38min aldersgrense 12 år

James and the Giant Peach, USA 1996
REGI Henry Selick
språk Engelsk tale, norsk tekst
spilletid 1t 20min aldersgrense 6 år

LØR 2. OKT KL. 13.00
James bor hos to ufyselige tanter. En dag får han
en pose magiske krokodilletunger av en mann.
Mannen spår at magiske ting vil skje! Uheldigvis
mister James posen med tungene under et
ferskentre. En enorm frukt vokser fram! Dette blir
starten på en fantastisk og vidunderlig reise.

DE MINSTE

FUSION

språk

SØN 3. OKT KL. 14.00
Supersmarte Matilda har to veldig slappe foreldre
og må klare seg selv fra fødselen av. Men en dag
oppdager hun at hun kan gjøre magiske ting ved
hjelp av tankekraft. Rektor Trunchbull på skolen er
fæl. Hun elsker kulestøt, sleggekast og spydkast,
gjerne utført med barn. Hun er også slem mot
Matildas lærer, Miss Honey. Kan Matilda ta i bruk
kreftene sine for å redde skolen fra den fæle
rektoren?

HØSTFERIEKINO
DE LITT STØRRE

SAUEN SHAUNFILMEN:
FARMAGEDDON
A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon
Storbritannia 2019
REGI Will Becher & Richard Phelan
språk Uten tale aldersgrense 6 år

TIR 5. OKT KL. 10.00 | TIR 5. OKT KL. 12.00
LØR 30. OKT KL. 15.00
Romskipet til romvesenet LU-LA lander i skogen
utenfor Mossy Bottom Farm. Nå gleder sauen
Shaun seg til moro og eventyr! Saueflokken
blir imponert over LU-LAs magiske krefter og
rampestreker. Men snart oppdager Shaun
at både UFO-fans og agenter er ute etter henne.

HØSTFERIEKINO

HUNDEHOTELLET
Hundhotellet, Sverige, Norge 2000
REGI Per Åhlin
språk Norsk tale spilletid 1t 8min
aldersgrense Tillatt for alle

MAN 4. OKT KL. 10.00 | MAN 4. OKT KL. 12.00
LØR 6. NOV KL. 15.00
Hunden Sture og maleren Picasso skal reise
på ferie til Paris. Ved en feil havner de på
hotell Rosenknoppen langt ute på landsbygda.
Hemmelighetsfulle krefter lurer i området, og
snart utvikler ferien seg til et realt krimeventyr av
det uvanlige slaget.

HELE FAMILIEN

HØSTFERIEKINO

HØSTFERIEKINO

JAKTEN PÅ
NYRESTEINEN
språk

HELE FAMILIEN

Norge 1996 REGI Vibeke Idsøe
Norsk tale spilletid 1t 31min aldersgrense 6 år

ONS 6. OKT KL. 10.00 | ONS 6. OKT KL. 12.00
LØR 27. NOV KL. 15.00
Når bestefar blir syk, krymper Simen seg og reiser
inn i kroppen hans for å finne ut hva som er galt.
Her møter han den hvite blodcellen Karta og det
røde blodlegemet Alveola. De tre legger ut på
en reise for å finne en nyrestein. Det er nemlig
nyresteinen som skaper plagene til bestefar.
Filmen er basert på regissørens egen barnebok
ved samme navn. Rollen som Alveola var Jenny
Skavlans debut som filmskuespiller.

DET FLYVENDE
TEPPET
Hodja fra Pjort, Danmark 2018
REGI Karsten Kiilerich
språk Norsk tale spilletid 1t 21min
aldersgrense Tillatt for alle

TOR 7. OKT KL. 10.00 | TOR 7. OKT KL. 12.00
LØR 27. NOV KL. 13.00
Hodja drømmer om å oppleve verden! Men faren
hans vil at han skal bli skredder. Drømmen nærmer
seg oppfyllelse når Hodja får et flyvende teppe av
teppehandleren El Faza. El Faza vil at Hodja skal
reise ut i verden for å lete etter hans forsvunne
barnebarn. Men Hodja vet ikke at det magiske
teppet egentlig er stjålet fra en ond sultan. Hans
luftige eventyr bringer ham snart ut i en rekke farer.

HELE FAMILIEN

HØSTFERIEKINO

DE STØRSTE

FUSION

CORALINE OG DEN
EVENTYR I ARKTIS HEMMELIGE DØR
Tout en haut du monde, Danmark/Frankrike 2016
REGI

Rémi Chayé språk Norsk tale
1t 21min aldersgrense 6 år

Sasha drømmer om Arktis og grubler over
skjebnen til bestefaren sin. Han var en kjent
polfarer som forsvant under en ekspedisjon til
Nordpolen. Sasha er fascinert av bestefarens
eventyr og kjenner selv på kallet om å være
en oppdagelsesreisende. Foreldrene derimot
ønsker at hun skal gifte seg med en adelsmann.
Sasha legger ut på en eventyrlig reise for å finne
bestefarens polarskute.

DE LITT STØRRE
DE MINSTE

USA 2012
språk

BALTISKE FILMDAGER

BALTISKE FILMDAGER

REGI

Latvia 2011-2020 REGI Jãnis Cimmermanis +
Māris Brinkmanis språk Uten tale spilletid 58 min
aldersgrense Tillatt for alle

LØR 16. OKT KL. 13.00
Bli med et redningsmannskap ut på seks
forskjellige eventyr! Disse filmene er laget med
animerte dukker. Underveis får du bli med både til
Hellas, London og Paris. Alle stemmene i filmene
er gjort om til lyder, og historiene blir fortalt på en
måte som kan være like morsom både for barn og
for voksne.

10 år gamle Eia får en uventet og annerledes
julehøytid! Foreldrene skal reise bort, og Eia
må tilbringe ferien på en mystisk gård hos en
gammel slektning. Etterhvert blir hun bedre kjent
med menneskene og omgivelsene rundt seg. Lite
vet Eia om at hun snart skal kjempe for å redde
en skog, hjelpe to unge mennesker med å finne
kjærligheten og at familien hennes har en godt
bevart hemmelighet.

BALTISKE FILMDAGER

AWAY

Eia jõulud Tondikakul, Estland 2018
Anu Aun språk Estisk tale, engelsk tekst
spilletid 1t 30min aldersgrense 6 år

LØR 16. OKT KL. 15.00

1t 32min

9 år

Den misforståtte outsideren Norman har
paranormale evner: Han kan snakke med alt fra
spøkelser til sin avdøde gamle bestemor! Når
en eldgammel forbannelse rammer byen og
den blir oversvømt av zombier, er Norman den
eneste som kan prøve å redde verden. Snart
står Norman midt oppe i alt fra spøkelser og
hekser til vanskelige voksne. Kanskje har den
modige og spesielle gutten tatt seg paranormalt
mye vann over hodet? ParaNorman er skapt av
animasjonsstudioet LAIKA, som også står bak
Coraline og den hemmelige dør og Kubo og det
magiske instrumentet. Filmen har et godt budskap
om at det er viktig å være seg selv og at det er
verdifullt å ikke være helt som alle andre.

PHANTOM OWL
FOREST
REGI

spilletid

SØN 10. OKT KL. 14.00

DE LITT STØRRE

DUKKEANIMASJONER

Sam Fell & Chris Butler

Norsk tale

aldersgrense

LØR 9. OKT KL. 13.00
Vær forsiktig med hva du ønsker deg! Coraline
flytter inn i et gammelt hus med foreldrene. Her
blir hun overlatt til seg selv. Men en dag finner
hun en dør som leder til en fargerik og spennende
verden! Her møter hun også en utgave av
foreldrene sine som gir henne all oppmerksomhet
hun vil ha. Men det skal snart vise seg at noe er
veldig, veldig galt.

FUSION

PARANORMAN

Coraline, USA 2009 REGI Henry Selick
språk Engelsk tale, norsk tekst
spilletid 1t 40min aldersgrense 12 år

spilletid

FRE 8. OKT KL. 10.00 | FRE 8. OKT KL. 12.00
SØN 7. NOV KL. 14.00

DE LITT STØRRE

Projām, Latvia 2019 REGI Gints Zilbalodis
Uten tale spilletid 1t 14min aldersgrense 6 år

språk

SØN 17. OKT KL. 14.00
Etter en flystyrt våkner en gutt på en hemmelig øy
dekket av skog, ørken og laguner. Snart merker
han at han ikke er alene: På øya finnes nemlig en
stor og mørk ånd som forfølger gutten. For å redde
seg selv og for å komme seg hjem legger han ut på
en utfordrende reise for å krysse øya. En ny venn
følger ham på reisen - en liten fugl.

HELE FAMILIEN

ARKITEKTURFILM OSLO

DE LITT STØRRE

ARKITEKTURFILM OSLO

MORMOR OG DE CHIHIRO OG HEKSENE
ÅTTE UNGENE I BYEN
Sen to Chihiro no kamikakushi, Japan 2001
REGI Hayao Miyazaki språk Norsk tale
spilletid 2t 5min aldersgrense 9 år

Norge 1977 REGI Espen Thorstenson
språk Norsk tale spilletid 1t 36min
aldersgrense Tillatt for alle

LØR 23. OKT KL. 13.00
Åtte unger bor med mor og far på et rom og
kjøkken i byen. En dag blir fars 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 hun selv hovedrollen som mormor.

DE STØRSTE

LØR 23. OKT KL. 15.00
Chihiro skal flytte til en ny by sammen med
foreldrene sine. På veien til det nye huset tar
faren en snarvei. Familien kommer til noe som ser
ut som en nedlagt fornøyelsespark, men det er
faktisk et badehus for slitne ånder. Badehuset er
kontrollert av den onde heksa Yubaba. Som straff
for at Chihiros foreldre har tatt seg til rette på
åndenes område, gjør Yubaba dem om til griser.
Chihiro får jobb i badehuset. Sammen med gutten
Haku og en rekke rare skapninger må hun ta opp
kampen mot Yubaba.

DE LITT STØRRE

ERLEND E. MO

DE LITT STØRRE

ARKITEKTURFILM OSLO

RINGEREN I
NOTRE DAME
The Hunchback of Notre Dame, USA 1996
REGI Gary Trousdale & Kirk Wise
språk Norsk tale spilletid 1t 31min aldersgrense 6 år

SØN 24. OKT KL. 14.00
Hver dag ringer klokkene til katedralen Notre
Dame i Paris. Men hvem ringer i klokkene? Gutten
heter Quasimodo. Han er foreldreløs, pukkelrygget
og har et deformert ansikt. Quasimodo har vært
innestengt i klokketårnet hele livet. Under et
karneval våger han seg ut. Det får konsekvenser..

HELE FAMILIEN

STUMFILMKONSERT

ARKITEKTURFILM OSLO

TÅRNET
The Tower, Norge/Sverige/Frankrike 2018
REGI Mats Grorud
språk Norsk tale spilletid 1t 16min aldersgrense 9 år

SØN 24. OKT KL. 16.00
Wardi er elleve år og født og oppvokst i en
flyktningleir i Libanon. Wardi, oldefaren Sidi og
resten av familien bor i et høyt tårn. Helt siden Sidi
kom til leiren i 1948 har han håpet å en dag kunne
returnere til sitt kjære Palestina. Nå er tiden i
ferd med å renne ut. Sidi gir Wardi nøkkelen
til hjemmet han en gang måtte forlate. Wardi
forsøker å finne tilbake til håpet for bestefar.
Underveis blir du kjent med historien til fire ulike
personer i Wardis familie.

KAN MAN DØ
I HIMLEN?
språk

Danmark 2005 REGI Erlend E. Mo
Dansk tale, norsk tekst spilletid 58min
aldersgrense 6 år

LØR 30. OKT KL. 13.00
Da Jonathan var åtte år gammel, begikk faren
hans selvmord. For familien kom dette som lyn
fra klar himmel. Faren snakket aldri om sine
problemer. Kort tid etter blir Jonathan rammet
av kreft. Med stort mot, humor og energi legger
denne filmen ut på en reise med Jonathan og
hans lille familie. Filmen er en hyllest til livet.
Reisen ender godt.

HØYERE OG
HØYERE
REGI

Safety Last, USA 1923
Fred C. Newmeyer & Sam Taylor
språk Stum spilletid 1t 13min
aldersgrense Tillatt for alle

SØN 31. OKT KL. 14.00 | SØN 28. NOV KL. 14.00
I denne komedien møter vi en landsbygutt, som
innbiller forloveden sin at han er storkar i byen.
Med brev og gaver gir han inntrykk av at han er
mer vellykket enn han egentlig er. Når forloveden
kommer på besøk, koker han opp en vanvittig
plan i panikk: Mot en klekkelig belønning skal
han klatre opp fasaden på en skyskraper. Kjetil
Schjander Luhr spiller pianomusikken til filmen.

HELE FAMILIEN

DE LITT STØRRE

ERLEND E. MO

DANS FOR LIVET +
INDEN FOR MINE ØJNE
språk

Norge/Sverige/Danmark 2015
Norsk tale spilletid 30min + 19min

REGI

DET LEVENDE SLOTTET
Hauru no ugoku shiro, Japan 2004 REGI Hayao Miyazaki
språk Norsk tale spilletid 1t 59min aldersgrense 6 år

Erlend E. Mo
Tillatt for alle

LØR 13. NOV KL. 13.00

aldersgrense

LØR 6. NOV KL. 13.00
Dans for livet handler om Vilde på 12 år. Hun er rå på hallingdans og drømmer
om å bli norgesmester. Samtidig har hun en syk bestefar som hun er veldig
glad i. Inden for mine øjne er en nydelig film om to blinde jenter, Katja og
Cathrine. Jentene har et helt unikt forhold til musikk, natur og det å sanse.

HELE FAMILIEN

BARNAS SØRFILM

BARNAS SØRFILM

HISTORIEN OM
DEN GRÅTENDE
KAMEL
Die Geschichte vom weinenden Kamel
Tyskland/Mongolia 2003
REGI Byambasuren Davaa & Luigi Falorni
språk Mongolsk tale, norsk tekst
spilletid 1t 31min aldersgrense Tillatt for alle

LØR 13. NOV KL. 13.15 | SØN 14. NOV KL. 15.00
LØR 20. NOV KL. 13.30 | SØN 21. NOV KL. 13.00
Det er vår i Mongolia. Når den lille kamelen
Botok blir født blir han bryskt avvist av moren
sin. Nomadene på stedet forsøker å gjenforene
de to kamelene på alle vis. Til slutt må de ty til
en eldgammel og magisk tradisjon for å vekke
følelsene i kamelmorens hjerte.

DE LITT STØRRE

Sofie er en beskjeden hattemaker i en idyllisk småby på 1800-tallet. Her er
det meste dampdrevet. Når Sofie blir forhekset om til en gammel dame reiser
hun fortvilet ut på landet. Her finner hun et spektakulært omvandrende slott.
Det levende slottet holdes i gang av ilddemonen Calcifer, som er forhekset av
den unge, kjekke trollmannen Hauru. Sammen prøver Sofie og Calcifer å bryte
trolldommen som hviler over dem.

BARNAS SØRFILM

DE LITT STØRRE

BARNAS SØRFILM

ALIGERMAAS
EVENTYR

NAHUEL OG DEN
MAGISKE BOKA

Aligermaas äventyr - i vildhästarnas dal
Sverige, Danmark 1999
REGI Andra Lasmanis
språk Norsk tale spilletid 1t 7min aldersgrense 6 år

Nahuel y el Libro Mágico, Chile 2020
REGI Germán Acuña
språk Spansk tale, engelsk tekst
spilletid 1t 38min aldersgrense 6 år

LØR 13. NOV KL. 15.30 | SØN 14. NOV KL. 13.15
LØR 20. NOV KL. 13.00 | SØN 21. NOV KL. 13.30

SØN 14. NOV KL. 13.00

Ni år gamle Aligermaa bor på de mongolske
steppene, med en familie som lever av
hesteoppdrett. Hun elsker hester, og hun blir
overrasket da familien melder henne på det årlige
hesteveddeløpet. Aligermaa er både stolt og litt
nervøs, ikke minst når hun får vite at hun skal
trene med den berømte hestetreneren Sodnom,
og at hun skal ri den hvite hingsten!

Nahuel bor med pappaen sin som er fisker i en
liten fiskerlandsby. Nahuel er veldig redd for vann.
En dag finner han en magisk bok som ser ut til å
være løsningen på alle problemene hans. Men
det skal snart vise seg at det også er en annen
og mye ondere magi knyttet til boka. Når faren
hans havner i trøbbel, må Nahuel begi seg ut på
en farefull reise der han også må overkomme sin
største frykt.

OKTOBER

LØRDAG 16. OKTOBER

BALTISKE FILMDAGER
13.00 Dukkeanimasjoner Tillatt for alle
15.00 Phantom Owl Forest 6 år

LØRDAG 2. OKTOBER

FUSION
13.00 Verdens største fersken 6 år

SØNDAG 3. OKTOBER

FUSION

14.00 Matilda 12 år

HØSTFERIEKINO
10.00 Hundehotellet Tillatt for alle
12.00 Hundehotellet Tillatt for alle

TIRSDAG 5. OKTOBER

HØSTFERIEKINO
10.00 Sauen Shaun-filmen:
Farmageddon 6 år
12.00 Sauen Shaun-filmen:
Farmageddon 6 år

ONSDAG 6. OKTOBER

HØSTFERIEKINO
10.00 Jakten på nyresteinen 6 år
12.00 Jakten på nyresteinen 6 år

TORSDAG 7. OKTOBER

HØSTFERIEKINO
10.00 Det flyvende teppet Tillatt for alle
12.00 Det flyvende teppet Tillatt for alle

FREDAG 8. OKTOBER HØSTFERIEKINO
10.00 Eventyr i Arktis 6 år
12.00 Eventyr i Arktis 6 år
LØRDAG 9. OKTOBER

FUSION
13.00 Coraline og den hemmelige dør
12 år

14.00 ParaNorman 9 år

BALTISKE FILMDAGER

14.00 Away 6 år

LØRDAG 23. OKTOBER

MANDAG 4. OKTOBER

SØNDAG 10. OKTOBER

SØNDAG 17. OKTOBER

FUSION

ARKITEKTURFILM OSLO
13.00 Mormor og de åtte ungene i byen
Tillatt for alle
15.00 Chihiro og heksene 9 år

SØNDAG 24. OKTOBER ARKITEKTURFILM OSLO
14.00 Ringeren i Notre Dame 6 år
16.00 Tårnet 9 år

LØRDAG 13. NOVEMBER

BARNAS SØRFILM
13.00 Det levende slottet 6 år
13.15 Historien om den gråtende kamel
Tillatt for alle
15.30 Aligermaas eventyr 6 år

SØNDAG 14. NOVEMBER

BARNAS SØRFILM
13.00 Nahuel og den magiske boka 6 år
13.15 Aligermaas eventyr 6 år
15.00 Historien om den gråtende kamel
Tillatt for alle

LØRDAG 20. NOVEMBER

BARNAS SØRFILM
13.00 Aligermaas eventyr 6 år
13.30 Historien om den gråtende kamel
Tillatt for alle

LØRDAG 30. OKTOBER

SØNDAG 21. NOVEMBER

SØNDAG 31. OKTOBER

LØRDAG 27. NOVEMBER

13.00 Kan man dø i himlen? 6 år
15.00 Sauen Shaun-filmen: Farmageddon
6 år
STUMFILMKONSERT
14.00 Høyere og høyere Tillatt for alle

NOVEMBER
LØRDAG 6. NOVEMBER

13.00 Dans for livet + Inden for mine øjne
Tillatt for alle
15.00 Hundehotellet Tillatt for alle

SØNDAG 7. NOVEMBER

14.00 Eventyr i Arktis 6 år

BARNAS SØRFILM
13.00 Historien om den gråtende kamel
Tillatt for alle
13.30 Aligermaas eventyr 6 år

13.00 Det flyvende teppet Tillatt for alle
15.00 Jakten på nyresteinen 6 år

SØNDAG 28. NOVEMBER

STUMFILMKONSERT
14.00 Høyere og høyere Tillatt for alle

