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GODE BARNEFILMER HELE VINTEREN!
Cinemateket har vært under ombygging 
det siste året, men nå nærmer det seg 
gjenåpning. I april åpner vi i ny 
drakt! Da kan du blant annet 
se frem til å teste ut vårt 
nye aktivitetsrom for 
barn. Vi forkorter 
ventetiden med 
filmvisninger på 
Symra kino og 
Kunstnernes 
Hus Kino ut 
februar.

Det blir også fine aktiviteter på Deichman 
Lambertseter. Gled deg til spennende 

animasjonsfilmer fra ulike land, 
morsomme kortfilmer og 

norske barnefilmer. 
Følg med på våre 

nettsider for 
oppdateringer 

og abonner 
gjerne på 

nyhets
brevet  

vårt.

Knutsen & Ludvigsen 2 – Det store dyret (s. 10) Dragevokterens jul (s. 6)

SMAKEBITER
FRA PROGRAMMET:
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SANGEN FRA HAVET:  

EN BROR OG EN SØSTERS FABELAKTIGE REISE GJENNOM  
MYTER, MAGI OG FORTIDENS GLEMTE HEMMELIGHETER. 
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En natt våkner skolejenta Haru av et opptog av katter 
utenfor huset sitt. Hun har nemlig reddet Katteprinsen 
fra å bli påkjørt og nå holder kattene en parade til 
hennes ære. De tar henne med til Kattekongeriket 
og der skal hun gifte seg med selveste Katteprinsen. 
Etter hvert begynner Haru å få både værhår og spisse 
ører. Vil hun virkelig dette? Heldigvis får hun hjelp av 
den snille og elegante Baronen og tøffingen Muta til å 
flykte hjem igjen til sin egen verden. Men før hun kan 

dra hjem, må de forsøke å befri de snille kattene  
fra den griske kongen.

Katteprinsen er en oppfinnsom og nydelig 
 animasjonsfilm laget av Studio Ghibli, kjent for 
 klassikere som Min nabo Totoro og Chihiro og  
heksene. Filmen er fartsfylt og morsom, med katter  
og mennesker å bli glade i, og øyeblikk der verden  
blir forvandlet. Filmen er 20 år i 2022 og er en gjen
ganger på Barnas cinematek

KATTEPRINSEN
Neko no ongaeshi, Japan 2002

REGI Hiroyuki Morita

språk Norsk tale spilletid 1t 15min aldersgrense Tillatt for alle

LØR 26. NOVEMBER KL. 11.00 SYMRA KINO 
SØN 4. DESEMBER KL. 15.00 KUNSTNERNES HUS KINO

4

HELE FAMILIEN
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Når romskipet til det søte og rampete romvesenet 
LULA lander i skogen utenfor Mossy Bottom Farm, 
ser sauen Shaun en mulighet til moro og eventyr! 
Hele saueflokken lar seg begeistre av LULAs magiske 
krefter og rampestreker. Shaun prøver å finne igjen sin 
nye venns romskip, og oppdager at både ufofans og 
dresskledde agenter er ute etter henne. Klarer Shaun 
å redde LULA før det er for sent?

Sauen Shaun-filmen: Farmageddon er en leken 
og humoristisk animasjon i leire. Med sin fengende 
humor og enkle fortellerstil er filmen midt i blinken for 
de minste. Den kan også passe fint for større barn som 
liker science fiction eller som kjenner til klassikere 
som E.T., The X-Files og Nærkontakt av tredje grad.

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon, Storbritannia 2019

REGI Will Becher & Richard Phelan

språk Uten tale spilletid 1t 27min aldersgrense 6 år

LØR 3. DESEMBER KL. 11.00 SYMRA KINO

5

SAUEN SHAUN-FILMEN: 
FARMAGEDDON

HELE FAMILIEN
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DEN MAGISKE 
JULEESKEN

Den magiske juleæske, Danmark 2016 REGI Jacob Ley

språk Norsk tale spilletid 1t 21min

aldersgrense Tillatt for alle

LØR 10. DESEMBER KL. 11.00 SYMRA KINO

Julius bor på barnehjemmet Klokkerly, og han har 
et helt spesielt forhold til julen. Bestyreren Alfred 
har nemlig fortalt at det var julenissen som kom med 
ham en julaften for åtte år siden.

Men ikke alle på barnehjemmet er like begeis
tret for jula og Julius. De store guttene sier det er 
Alfred som kler seg ut som julenissen og at det hele 
bare er tull. Julius tviler, for hvis det er Alfred som 
kler seg ut, hvem er det da som roper til ham fra 
juleesken? I juleesken treffer han både julenissen, 
den slemme Krampus og mange smånisser.

Den magiske juleesken er varm, humørfylt og 
skaper julespenning hos de minste barna. Filmen 
er tillatt for alle, men den har enkelte dramatiske 
elementer.

DRAGE-
VOKTERENS JUL
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Norge 2020 REGI Katarina Launing

språk Norsk tale spilletid 1t 22min  

aldersgrense 6 år

LØR 17. DESEMBER KL. 11.00 SYMRA KINO

Juleforberedelsene er godt i gang i den lille byen 
Kjedely, men Sara er på rømmen fra politiet og på 
leting etter et ferietomt hus hvor hun kan være i 
fred og ro. Plutselig dukker en skadet drage opp i 
kjelleren og alt snus på hodet. Nå er det ikke så lett 
å bevege seg som en ninja og ikke bli lagt merke 
til. Men heldigvis får hun hjelp av nabogutten, 
Mortimer, som drømmer om å bli YouTubekjendis. 
Sammen bestemmer de to seg for å hjelpe dragen 
hjem dit den kommer fra, før noen oppdager den. 
Men hvordan skjuler man en ildsprutende drage?

HELE FAMILIEN

DE LITT STØRRE



77

I dette eventyret møter vi Ben og hans stumme 
lillesøster Saoirse. Mammaen deres er borte og de 
bor med pappaen sin i et fyrtårn på en øy i havgapet. 
En dag begynner de merkeligste ting å skje. Saoirse 
er den siste selkien, en skapning som er halvt sel 
og menneske, og nå må hun finne stemmen sin og 
synge havets sang for å redde alvefolket fra å gå 

under. Snart befinner Ben og Saoirse seg på en 
opplevelsesrik reise, i et Irland hvor alver, feer, hekser 
og kjemper utgjør et magisk univers som lar deg bli 
kjent med irske myter.

Animasjonen i filmen er rett og slett fantastisk, og 
har virkelig noe nytt å tilby filmelskere som allerede er 
godt vant med klassisk Disney og Miyazaki.

SANGEN FRA HAVET 
Song of the Sea, Irland 2014 REGI Tomm Moore

språk Norsk tale spilletid 1t 33min aldersgrense 6 år

LØR 7. JANUAR KL. 11.00 SYMRA KINO
SØN 15. JANUAR KL. 15.00 KUNSTNERNES HUS KINO

DE LITT STØRRE
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Danmark 2010 REGI Karla Von Bengtson

språk Norsk tale spilletid 42min  

aldersgrense Tillatt for alle

LØR 14. JANUAR KL. 11.00 SYMRA KINO

Hvordan ser en ordentlig familie ut? Bli med på en 
spennende road movie for de aller minste med vesle 
Mai og hennes rare onkel Sonny!

Den foreldreløse jenta Mai bor hos onkel 
Sonny. Han jobber som tatovør. De har det fint 
sammen, men aller helst burde Mai ha bodd hos en 
ordentlig familie. En dag sovner Sonny på jobben. 
Mai tatoverer alver, nisser og prinsesser på ryggen 
til en barsk MCfyr. Etterpå må hun og Sonny flykte 
fra byen. I en magisk skog møter de mange rare 
vesener. Trenger Mai egentlig en ordentlig familie, 
når hun har sin rare onkel Sonny?

TIGRE &  
TATOVERINGER I mysi patrí do nebe, Tsjekkia 2021

REGI Jan Bubenicek & Denisa Grimmová

spilletid 1t 20min aldersgrense 6 år

LØR 21. JANUAR KL. 11.00 SYMRA KINO

Lise er veldig opptatt av å være en modig og tøff 
mus, akkurat som faren hennes var. Etter en uheldig 
hendelse befinner Lise seg plutselig i dyrehimmelen, 
kanskje hun kan finne faren sin her? Etter kort tid 
treffer hun den sjenerte reven Snøpels, men hvor 
har hun sett ham før? Jo, det var han som jaget 
henne ut i veien og det er hans skyld at de begge 
har havnet i dyrehimmelen. Men for å lykkes på 
reisen gjennom denne merkelige nye verdenen, 
så blir de to naturlig fødte fiendene nødt til å jobbe 
sammen. Dette er en vakker og spennende historie 
om et usannsynlig vennskap, om å overvinne det 
man frykter, og at alt ikke nødvendigvis er som du 
tror.

LISE & SNØPELS - 
VENNER FOR ALLTID

8

DE MINSTE
DE LITT STØRRE
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Tsjekkia 1973 REGI Hermína Týrlová

språk Uten tale spilletid 51min  

aldersgrense Tillatt for alle

LØR 28. JANUAR KL. 11.00 SYMRA KINO

Bli med mauren Ferda og vennene hennes på 
eventyr. Småtasser i knipe er et program med fire 
klassiske dukkefilmer laget av Hermína Týrlová, som 
omtales som «den tsjekkiske animasjonsfilmens 
mor». Animasjonen er gjort på klassisk vis, bilde for 
bilde, med søte og barnevennlige figurer av leire. 
Filmene er uten dialog, og har et enkelt og morsomt 
uttrykk som egner seg godt for de minste.

Norge 2015 REGI Diverse

språk Norsk tale spilletid 1t 16min

aldersgrense Tillatt for alle 

LØR 4. FEBRUAR KL. 11.00 SYMRA KINO

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. I 
tillegg vises kortfilmen Den magiske tiden.

SMÅTASSER  
I KNIPE KUL OG KORT IV: 

LØSE SKRUER

DE MINSTE

DE MINSTE

9
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Norge 2020

REGI Rune Spaans & Gunhild Enger

språk Norsk tale spilletid 1t 18min  

aldersgrense Tillatt for alle

LØR 18. FEBRUAR KL. 11.00 SYMRA KINO

Hos Knutsen, Ludvigsen og Grevlingen går livet 
sin gang i tunnelen. Når de en dag får besøk av 
en streng konduktør som vil kaste dem ut, må de 
finne en smart løsning. Konduktøren har sagt at 
tunneler er for tog og ikke mennesker. Men kanskje 
bestefaren til Knutsen, den legendariske sjørøveren 
Kaptein Knutsen, kan ordne opp? Men hvor er 
han? Hvor de enn reiser ender de opp i trøbbel og 
leteaksjonen tar bestevennene med til de utroligste 
steder. Men det vil vise seg at redningen ligger 
overraskende nær, hjemme i tunnelen, og den har 
hundre hoder og mer enn fjorten bein. Her er det 
bare å hive seg med på nye eventyr med velkjente 
sanger og sprø humor.
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HELE FAMILIEN

KNUTSEN &  
LUDVIGSEN 2 – 

DET STORE DYRET
Tout en haut du monde, Danmark/Frankrike 2016 

REGI Rémi Chayé

språk Norsk tale spilletid 1t 21min aldersgrense 6 år

LØR 11. FEBRUAR KL. 11.00 SYMRA KINO

Sasha drømmer om Arktis og grubler over skjebnen 
til bestefaren, 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.

Animasjonen holder høy kvalitet. Landskaper 
og figurer er tegnet helt uten sorte konturer, og 
fargetonene i tegningene får de isende kalde 
polarlandskapene til å nærmest poppe ut av 
filmlerretet – tidvis oppleves det nesten som å  
bla i en lekkert illustrert barnebok.

EVENTYR  
I ARKTIS

DE LITT STØRRE
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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, som selv ønsker å bli konge. Den nysgjerrige 
Simba følger sin far, får kloke råd av bavianen Rafiki 
og leker med kompisen Nala. Så dør Mufasa og 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. Sammen har de 
det helt problemfritt, helt Hakuna Matata! Men en dag 
skal Simba vende hjem.

LØVENES KONGE
The Lion King, USA 1994 REGI Roger Allers & Rob Minkoff

språk Norsk tale spilletid 1t 28min aldersgrense 6 år

LØR 25. FEBRUAR KL. 11.00 SYMRA KINO

DE LITT STØRRE

11
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LAG DIN EGEN 
FLIPPBOK

HVORDAN VIRKER FLIPPBOKA?

Flippboka er en liten bok med en figur som er tegnet på alle sidene. 

Når du blar fort gjennom boka med tommelen, ser det ut som om 

figuren rører på seg. Akkurat som på film!

LURT Å TENKE PÅ

Tegningene i flippboka må tegnes på omtrent samme sted  

på alle arkene. Tegningene bør ha samme størrelse.  

Eller kanskje figuren skal forandre størrelse?  

Husk å tegne alt i riktig rekkefølge så ikke filmen hakker. 

Bevegelsene må forandres bare litt fra tegning til tegning.

Kanskje kan du leke med både figurer og bokstaver?  
Ta fantasien i bruk!

DU TRENGER
Papir

Tegnesaker
Saks

Stiftemaskin

12
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1

SLIK GJØR DU

Brett arket så du får mange  
mindre firkanter som er like.

3

Tegn en figur på det øverste arket.

2

Klipp ut firkantene og legg de i en bunke.

BLA OM

13
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Tegn figuren på nytt på alle arkene.  
La hver tegning forandre seg litt.

Bruk tommelen til å blafre gjennom papirbunden!  
Hva skjer med tegningene?

Bruk to stifter til å feste bunken 
sammen i den ene enden.

4
5

6
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WEB

CINEMATEKET.NO
Les om filmer og aktiviteter, send oss 
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.

Hadde du medlemskort i Barnas cinematek da vi 
stengte? Aktive medlemskort ble frosset da vi stengte 
og begynner å gjelde når dørene i Dronningens gate 
16 åpner igjen.

GRAFISK PROFIL
Snøhetta

GRAFISK DESIGN
Roger Aasegg, Noe med film AS

TRYKK
TrykkService AS

TAKK TIL
Silja Espolin Johnson – Kunstnernes Hus 
Kino, Tore Myklebust – Nasjonalbiblioteket, 
Marianne Cestari Zecca og Christin Berg – 
Symra Kino, Nordisk Film Kino, Vilde Prestø 
Johansen – Deichman Lambertseter, Arthaus, 
Filmklubbforbundet, Kontxt Film, Nordisk Film 
Distribusjon, Norsk Filmdistribusjon, Selmer Media, 
SF Studios, Storytelling Media og Park Circus. 

Barnas cinematek er Cinemateket i Oslo sitt tilbud 
til barn. Hos oss kan du oppleve alt fra tegnefilm, 
spillefilm, kortfilm og dokumentarer – til og med 
stumfilm med levende musikk! Abonner gjerne 
på nyhetsbrevet vårt for ukentlig oversikt over 
hva som skjer. Er du nysgjerrig på hvordan det 
nyoppussede Cinemateket kommer til å bli?  
Følg med på sosiale medier og på nettsidene. 

HVA ER 
BARNAS 
CINEMATEK?

15
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PROGRAM NOVEMBER 2022 - FEBRUAR 2023

NOVEMBER
LØRDAG 26. NOVEMBER
11.00 Katteprinsen Tillatt for alle  

[SYMRA]

DESEMBER
LØRDAG 3. DESEMBER
11.00 Sauen Shaun-filmen: Farmageddon  

6 år [SYMRA]

SØNDAG 4. DESEMBER
15.00 Katteprinsen Tillatt for alle  

[KHK]

LØRDAG 10. DESEMBER
11.00 Den magiske juleesken  

Tillatt for alle [SYMRA]

LØRDAG 17. DESEMBER
11.00 Dragevokterens jul 6 år [SYMRA]

JANUAR
LØRDAG 7. JANUAR
11.00 Sangen fra havet 6 år [SYMRA]

LØRDAG 14. JANUAR
11.00 Tigre & tatoveringer  

Tillatt for alle [SYMRA]

SØNDAG 15. JANUAR
15.00 Sangen fra havet 6 år [KHK]

LØRDAG 21. JANUAR
11.00 Lise & Snøpels - Venner for alltid  

6 år [SYMRA]

LØRDAG 28. JANUAR
11.00 Småtasser i knipe Tillatt for alle
 [SYMRA]

FEBRUAR
LØRDAG 4. FEBRUAR
11.00 Kult og kort IV: Løse skruer  

Tillatt for alle [SYMRA]

LØRDAG 11. FEBRUAR
11.00 Eventyr i Arktis 6 år [SYMRA]

LØRDAG 18. FEBRUAR
11.00 Knutsen & Ludvigsen 2 –  

Det store dyret Tillatt for alle  
[SYMRA]

LØRDAG 25. FEBRUAR
11.00 Løvenes konge 6 år [SYMRA]

Kinoer:
[SYMRA] Symra kino – Nordisk Film Kino,
Cecilie Thoresens vei 23
[KHK] Kunstnernes Hus Kino – Wergelandsveien 17


