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21. OG 22. SEPTEMBER

OSLO/FUSION FILMFESTIVAL
Alle mennesker er forskjellige. Vi har vår helt unike 
identitet, vi liker ulike ting og det varierer fra person til 
person hvem vi forelsker oss i. Men vi er alle like mye 
verdt, og alle bør ha like rettigheter og like muligheter 
til å være seg selv. På Oslo/Fusion filmfestival kan du se 
filmer som gir innblikk i verdener, samfunn og mennesker 
som kanskje ikke alltid får like mye oppmerksomhet. 
Ludovic i filmen En dans på roser drømmer om å være 
jente, og animasjonsfilmen ParaNorman er en artig 
spøkelsesfilm om å frigjøre seg fra fordommer.

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 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
Asbjørn Aursjø, Bjørn Kolstad, Gyrid Nordal 
Kaldestad, Håvard Gressum Antonsen, Johanna 
Zanon, Jon Halvor Bjørnseth, Kjetil Schjander 
Luhr, Oslo/Fusion International Filmfestival, 
Arthaus, Star Media Entertainment, Storytelling 
Media AS og Nasjonalbiblioteket.

LØRDAG 28. SEPTEMBER

LAG HOTELL FOR INSEKTER!
Det er viktig at insektene pollinerer så vi mennesker 
får maten vi trenger. Bier, biller og fluer er alle sammen 
hjelpsomme venner som det er fint å ha i hagen. Lørdag 28. 
september kan du bli med å bygge hus til insektene! Denne 
dagen får vi besøk av speiderleder og friluftsentusiast 
Asbjørn Aursjø. Han vil lære deg hvordan du kan lage ditt 
eget insektshotell. Vi viser også den animerte maurfilmen 
Kule kryp og dokumentarfilmen Mikrokosmos – to herlige 
filmer der du kan studere insektene på nært hold.

SISTE SKRIK FRA PARIS
Paris kalles gjerne for verdens motehovedstad, 
fordi flere berømte designere holder til der. 
Det fins mange filmer som handler om disse 
motemiljøene. Noen designerne har også 
vært med i filmer, enten som skuespillere 
eller ved å lage kostymene. I filmserien 
Siste skrik fra Paris har vi plukket ut to 
filmer som også kan passe for deg som er 
barn eller ungdom, nemlig Skjønnheten og 
monsteret i Paris og De fortapte barns by.

Er du glad i tegnefilmer? Liker du slapstick? 
Under Oslo stumfilmfestival kan du få med 
deg et kortfilmprogram med tegnefilmer samt 
to slapstick-komedier med Charlie Chaplin 
og Buster Keaton. Lørdag 24. august blir det 
også familiedag med spennende aktiviteter. 
Mellom klokken 12.00 og 15.00 kan du ta turen 
innom musikkverkstedet Stum støy! Her får 
du prøve deg på å lage lydeffekter og musikk 
til klassiske stumfilmer. Lag skumle 
lyder med theremin, skvettelyder med 
ballongtutofon og stemningsfull 
rulletekstmusikk med pinnolin 
og kleshengermarimba! Eller 
kanskje du vil lære å spille 
slapstick-skuespill? Da kan 
du melde deg på slapstick-
kurset vårt. Les mer om Oslo 
stumfilmfestival på cinemateket.no

LØRDAG 24. AUGUST

SLAPSTICK, 
TEGNEFILMER 
OG STUM STØY



TERKEL I KNIPE
Terkel i knibe, Danmark 2004 regi Stefan Fjeldmark,   

Kresten Vestbjerg Andersen & Thorbjørn Christofferson

språk Norsk tale spilletid 1t 20min aldersgrense 12 år

LØR 3. AUGUST KL. 13.00 | LØR 10. AUGUST KL. 15.00 | LØR 17. AUGUST KL. 15.00

Terkel i knipe er ikke egnet for yngre barn. Mammadalten Terkel går i sjette 
klasse og har det vanskelig på skolen og hjemme. Psykopatiske onkel Stewart 
har nettopp gitt klassens bøller en omgang juling. For å komme inn i varmen 
igjen, mobber Terkel klassens styggeste jente. Men hvem kunne forutse at 
hun skulle hoppe ut av vinduet og dø? Situasjonen blir ikke bedre når vikaren 
Gunnar tar med klassen på hyttetur. På vei ut for å finne en salamander står 
Terkel plutselig ansikt til ansikt med en sinnssyk morderpsykopat.

DE FORTAPTE BARNS BY
La cité des enfants perdus, Frankrike/Spania/Tyskland 1995

regi Marc Caro & Jean-Pierre Jeunet språk Fransk tale, norsk tekst

spilletid 1t 52min aldersgrense 12 år

SØN 11. AUGUST KL. 14.00 | SØN 18. AUGUST KL. 14.00
SØN 1. SEPTEMBER KL. 14.00

Ute i havet bor den onde skapningen Krank sammen med kone og tolv barn. 
Krank mangler evnen til å drømme. Derfor kidnapper han barn fra byen og 
stjeler drømmene deres. Når broren til sirkusartisten One blir kidnappet, 
reiser One og gatejenta Miette til øya for å ta et oppgjør med Krank. 
Kostymene i filmen er laget av Jean Paul Gaultier etter skisser av regissør 
Marc Caro og scenografien har et eventyrlig preg. Her kan du tenke på både 
Jules Vernes ubåt Nautilus og Frankensteins laboratorium.

KATTER, KANINER  
OG KLOVNER

USA/Tyskland 1919-1928 regi Diverse språk Stum

spilletid 60min aldersgrense Tillatt for alle

LØR 24. AUGUST KL. 13.00

Har du hørt om kaninen Oswald, katten Felix og klovnen Koko? I 
stumfilmtiden var det flere kjente filmskapere som eksperimenterte med 
å lage animasjonsfilm. De tegnet kreative tegnefilmsnutter, og mange fant 
opp sine helt unike filmfigurer. Etter hvert dukket det også opp profesjonelle 
animasjonsstudioer. I dette kortfilmprogrammet får du se eksempler på 
tegnefilmer fra stumfilmtiden. Du blir også kjent med noen av figurene. Vi 
viser filmer av Max Fleischer, Walt Disney, Lotte Reiniger og Otto Messmer. 
Pianist Håvard Gressum Antonsen spiller musikken til filmene.

KULE KRYP
Minuscule: La vallée des fourmis perdues, Frankrike 2013

regi Hélène Giraud & Thomas Szabo språk Norsk tale

spilletid 1t 29min aldersgrense Tillatt for alle

SØN 15. SEPTEMBER KL. 14.00 | LØR 28. SEPTEMBER KL. 15.00

I en av skogens stilleste kroker, i restene etter en piknik, utkjempes en tøff 
kamp mellom to maurstammer. De har begge samme mål: Å få kontrollen over 
en boks gjenglemte sukkerbiter. En ung, foreldreløs marihøne forstår plutselig 
at hun befinner seg midt i kampens hete. Hun blir kjent med en av de sorte 
maurene og bestemmer seg for å hjelpe til med å beskytte maurtua hans 
mot angrep fra fienden. Og fienden er ikke til å kimse av. Vi snakker om den 
grusomme, røde maurgjengen, ledet av en fryktløs sjefsmaur som nekter å 
tape det store slaget.

MIKROKOSMOS
Microcosmos - le peuple de l'herbe, Frankrike/Italia 1996

regi Claude Nuridsany & Marie Perennou språk Uten tale

spilletid 1t 13min aldersgrense Tillatt for alle

LØR 3. AUGUST KL. 15.00 | LØR 7. SEPTEMBER KL. 13.00
LØR 28. SEPTEMBER KL. 13.00

En nydelig dokumentar der du kommer tett inn på insektene. Vi daler ned 
fra himmelen og ned i vegetasjonen og gresset. Der har insektene allerede 
startet sine gjøremål: pollensanking, bladlusmelking, jakt og fangst. Du 
trenger verken elske lyden av mygg eller synet av kravlende kryp for å synes 
at Mikrokosmos er en fascinerende opplevelse. Filmen trekker fram og 
forstørrer det vakre ved insektene, og du får følge en dag i livene deres - fra 
duggvåt morgen, gjennom en solvarm formiddag og fram til en stormfull kveld.

KATTEPRINSEN
Neko no ongaeshi, Japan 2002

regi Hiroyuki Morita språk Norsk tale spilletid 1t 15min

aldersgrense Tillatt for alle

ONS 14. AUGUST KL. 10.00 | ONS 14. AUGUST KL. 12.00

En natt våkner skolejenta Haru av et opptog av katter utenfor huset sitt. De 
holder en parade til hennes ære, etter at hun reddet katteprinsen Lune fra å 
bli påkjørt. Kattene tar henne med til Kattekongeriket. Der skal hun få gifte 
seg med selveste Katteprinsen. Etter hvert utvikler Haru både værhår og 
spisse ører. Vil hun virkelig dette? Haru får hjelp av den snille og elegante 
Baronen og tøffingen Muta til å forsøke å befri kattene fra den griske kongen 
slik at hun kan flykte hjem igjen til sin egen verden.

SIRKUS
The Circus, USA 1928 regi Charles Chaplin

språk Stum, engelske mellomtekster spilletid 1t 12min aldersgrense 6 år

LØR 24. AUGUST KL. 15.00

Chaplins velkjente karakter landstrykeren er som vanlig i trøbbel: Han er 
blakk og sulten – og selvsagt forelsket i en pike som gir ham problemer. Etter 
en misforståelse om en stjålet tegneblokk, blir landstrykeren jaget inn i et 
sirkustelt av en politimann. Publikum tror det hele er et sirkusnummer, og 
landstrykeren ender feilaktig opp som showets stjerne.

EN DANS PÅ ROSER
Ma vie en rose, Belgia 1997 regi Alain Berliner

språk Fransk tale, norsk tekst spilletid 1t 25min aldersgrense 12 år

LØR 21. SEPTEMBER KL. 13.00

En dans på roser er en historie om en liten gutt som drømmer om å være en 
jente og hvordan omverdenen takler dette. «Nå er jeg en gutt, men en dag skal 
jeg bli en jente», sier syv år gamle Ludovic. Han og familien har nettopp flyttet 
inn i en villa i en av Brussels mer fasjonable forsteder. På innflytningsfesten 
håper familien på å bli kjent med hele nabolaget på en gang. Men når Ludovic 
gjør sin entre iført rosa kjole, sminke og smykker, blir det merkelig stille. Og 
nabolaget blir aldri det samme igjen.

HELE FAMILIEN HELE FAMILIEN

HELE FAMILIEN DE STØRSTE

DE STØRSTE DE STØRSTE HELE FAMILIEN HELE FAMILIENSOMMERKINO

OSLO STUMFILMFESTIVAL OSLO/FUSION

SKJØNNHETEN OG 
MONSTERET I PARIS

Un monstre à Paris, Frankrike 2011, regi Bibo Bergeron språk Norsk tale 

spilletid 1t 30min aldersgrense Tillatt for alle

LØR 10. AUGUST KL. 13.00 | LØR 17. AUGUST KL. 13.00
SØN 8. SEPTEMBER KL. 14.00

Kinomaskinisten Emile og oppfinneren Raoul skal skaffe en reservedel til en 
filmfremviser. De bryter seg inn hos en botaniker og velter noen kjemikalier. 
En loppe forvandles til et kjempemonster! Monsteret har et hjerte av gull, og 
er et musikalsk talent. Sammen med sangerinnen Lucille og en ape må våre 
venner redde loppa før politisjefen får tak i den. Filmen bobler av sangnumre 
og spenning, der antrekk både skjuler og bekrefter hvem monsteret er.

WALLACE OG GROMIT OG 
VARULVKANINENS FORBANNELSE

Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit, Storbritannina 2005

regi Nick Park & Steve Box språk Norsk tale spilletid 1t 24min aldersgrense 6 år

FRE 16. AUGUST KL. 10.00 | FRE 16. AUGUST KL. 12.00

Wallace og Gromit jobber i skadedyrbransjen. Med en smart oppfinnelse 
fanger de kaniner og skadedyr og holder dem unna hagene til folk. Den årlige 
kåringen av årets største grønnsaker står for tur, og det er mye å gjøre. Men 
så dukker et mystisk beist opp! Beistet terroriserer nabolaget og gnafser i 
seg de største grønnsakene om natta. Våre venner må bruke all sin kløkt for å 
fange uhyret og redde konkurransen.

CINEMA PARADISO
Nuovo Cinema Paradiso, Italia/Frankrike 1988

regi Giuseppe Tornatore språk Italiensk tale, norsk tekst

spilletid 2t 3min aldersgrense 9 år

LØR 7. SEPTEMBER KL. 14.30 | LØR 14. SEPTEMBER KL. 15.00

Cinema Paradiso er en hyllest til kinoen og filmens vidunderlige verden. 
Handlingen utspiller seg i etterkrigstidens Sicilia, hvor korgutten Toto hver 
uke følger presten til kinoen når han skal sensurere bort dristige kyss. Totos 
møte med kinoen utvikles til en livslang kjærlighet. Det er til maskinrommet 
han vil, og et underlig vennskap vokser fram mellom ham og maskinisten 
Alfredo. Toto blir voksen og reiser ut i verden. Mange år senere vender han 
tilbake. Alfredo er død, men han har etterlatt en arv til Toto.

DEN STORE STYGGE REVEN
Le grand méchant renard et autres contes… Frankrike 2017

regi Benjamin Brenner & Patrick Imbert språk Norsk tale

spilletid 1t 20min aldersgrense Tillatt for alle

SØN 4. AUGUST KL. 14.00 | LØR 14. SEPTEMBER KL. 13.00

Trodde du det var stille og fredelig på landet? Da må du tro om igjen! 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 vi 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 gjøre et tappert forsøk på å prøve 
å redde julen.

OPERASJON MJAU
Minoes, Nederland 2001 regi Vincent Bal språk Norsk tale

spilletid 1t 22min aldersgrense Tillatt for alle

TOR 15. AUGUST KL. 10.00 | TOR 15. AUGUST KL. 12.00

Tibbe jobber i avis, men får aldri tak i de gode historiene. Redaktøren gir 
ham et ultimatum: Skriv en god artikkel til neste dag eller si opp! Mens Tibbe 
bekymrer seg møter han frøken Minoes. Hun kan kattespråk, elsker rå fisk 
og å klatre. Hun er egentlig en katt, forvandlet til menneske ved et uhell. De 
inngår en avtale: Minoes får husly og fisk, mens Tibbe får hjelp til å finne 
nyheter via byens kattejungeltelegraf. Så en dag kommer Tibbe i klammeri 
med byens mest respekterte borger. Hele byen er nemlig i fare...

THE NAVIGATOR
USA 1924 regi Buster Keaton & Donald Crisp språk Stum, engelske 

mellomtekster spilletid 1t 3min aldersgrense 6 år

SØN 25. AUGUST KL. 14.00 | SØN 29. SEPTEMBER KL. 14.00

Buster Keatons største publikumssuksess handler om den rike Rollo 
Treadway. Rollo har så mye penger at han ikke kan gjøre annet enn å kjede 
seg. Han trenger adspredelse, og finner ut at en bryllupsreise kanskje kunne 
vært noe. Men først må han ha en brud. Rollo frir til den eneste kvinnen han 
kan tenke seg å gifte seg med, en dame som er minst like rik som ham selv. 
Hun takker nei, og Rollo blir nødt til å reise alene. Men ved en tilfeldighet 
havner Rollo og kvinnen ombord på det samme cruiseskipet. Skipet driver 
ubemannet til havs, etter at noen fiendtlige spioner har gitt det en dytt. De 
to overklassemenneskene har aldri gjort noe selv i hele sitt liv. Nå må de 
plutselig klare seg selv. Pianist Kjetil Schjander Luhr spiller musikken til 
filmen.

PARANORMAN
USA 2012 regi Sam Fel & Christ Butler språk Norsk tale

spilletid 1t 32min aldersgrense 9 år

SØN 22. SEPTEMBER KL. 14.00

Outsideren Norman har paranormale evner: Han kan snakke med alt fra 
spøkelser til sin avdøde bestemor! Når en eldgammel forbannelse rammer 
byen og den oversvømmes 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? 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.
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TERKEL I KNIPE
Terkel i knibe, Danmark 2004 regi Stefan Fjeldmark,   

Kresten Vestbjerg Andersen & Thorbjørn Christofferson

språk Norsk tale spilletid 1t 20min aldersgrense 12 år

LØR 3. AUGUST KL. 13.00 | LØR 10. AUGUST KL. 15.00 | LØR 17. AUGUST KL. 15.00

Terkel i knipe er ikke egnet for yngre barn. Mammadalten Terkel går i sjette 
klasse og har det vanskelig på skolen og hjemme. Psykopatiske onkel Stewart 
har nettopp gitt klassens bøller en omgang juling. For å komme inn i varmen 
igjen, mobber Terkel klassens styggeste jente. Men hvem kunne forutse at 
hun skulle hoppe ut av vinduet og dø? Situasjonen blir ikke bedre når vikaren 
Gunnar tar med klassen på hyttetur. På vei ut for å finne en salamander står 
Terkel plutselig ansikt til ansikt med en sinnssyk morderpsykopat.

DE FORTAPTE BARNS BY
La cité des enfants perdus, Frankrike/Spania/Tyskland 1995

regi Marc Caro & Jean-Pierre Jeunet språk Fransk tale, norsk tekst

spilletid 1t 52min aldersgrense 12 år

SØN 11. AUGUST KL. 14.00 | SØN 18. AUGUST KL. 14.00
SØN 1. SEPTEMBER KL. 14.00

Ute i havet bor den onde skapningen Krank sammen med kone og tolv barn. 
Krank mangler evnen til å drømme. Derfor kidnapper han barn fra byen og 
stjeler drømmene deres. Når broren til sirkusartisten One blir kidnappet, 
reiser One og gatejenta Miette til øya for å ta et oppgjør med Krank. 
Kostymene i filmen er laget av Jean Paul Gaultier etter skisser av regissør 
Marc Caro og scenografien har et eventyrlig preg. Her kan du tenke på både 
Jules Vernes ubåt Nautilus og Frankensteins laboratorium.

KATTER, KANINER  
OG KLOVNER

USA/Tyskland 1919-1928 regi Diverse språk Stum

spilletid 60min aldersgrense Tillatt for alle

LØR 24. AUGUST KL. 13.00

Har du hørt om kaninen Oswald, katten Felix og klovnen Koko? I 
stumfilmtiden var det flere kjente filmskapere som eksperimenterte med 
å lage animasjonsfilm. De tegnet kreative tegnefilmsnutter, og mange fant 
opp sine helt unike filmfigurer. Etter hvert dukket det også opp profesjonelle 
animasjonsstudioer. I dette kortfilmprogrammet får du se eksempler på 
tegnefilmer fra stumfilmtiden. Du blir også kjent med noen av figurene. Vi 
viser filmer av Max Fleischer, Walt Disney, Lotte Reiniger og Otto Messmer. 
Pianist Håvard Gressum Antonsen spiller musikken til filmene.

KULE KRYP
Minuscule: La vallée des fourmis perdues, Frankrike 2013

regi Hélène Giraud & Thomas Szabo språk Norsk tale

spilletid 1t 29min aldersgrense Tillatt for alle

SØN 15. SEPTEMBER KL. 14.00 | LØR 28. SEPTEMBER KL. 15.00

I en av skogens stilleste kroker, i restene etter en piknik, utkjempes en tøff 
kamp mellom to maurstammer. De har begge samme mål: Å få kontrollen over 
en boks gjenglemte sukkerbiter. En ung, foreldreløs marihøne forstår plutselig 
at hun befinner seg midt i kampens hete. Hun blir kjent med en av de sorte 
maurene og bestemmer seg for å hjelpe til med å beskytte maurtua hans 
mot angrep fra fienden. Og fienden er ikke til å kimse av. Vi snakker om den 
grusomme, røde maurgjengen, ledet av en fryktløs sjefsmaur som nekter å 
tape det store slaget.

MIKROKOSMOS
Microcosmos - le peuple de l'herbe, Frankrike/Italia 1996

regi Claude Nuridsany & Marie Perennou språk Uten tale

spilletid 1t 13min aldersgrense Tillatt for alle

LØR 3. AUGUST KL. 15.00 | LØR 7. SEPTEMBER KL. 13.00
LØR 28. SEPTEMBER KL. 13.00

En nydelig dokumentar der du kommer tett inn på insektene. Vi daler ned 
fra himmelen og ned i vegetasjonen og gresset. Der har insektene allerede 
startet sine gjøremål: pollensanking, bladlusmelking, jakt og fangst. Du 
trenger verken elske lyden av mygg eller synet av kravlende kryp for å synes 
at Mikrokosmos er en fascinerende opplevelse. Filmen trekker fram og 
forstørrer det vakre ved insektene, og du får følge en dag i livene deres - fra 
duggvåt morgen, gjennom en solvarm formiddag og fram til en stormfull kveld.

KATTEPRINSEN
Neko no ongaeshi, Japan 2002

regi Hiroyuki Morita språk Norsk tale spilletid 1t 15min

aldersgrense Tillatt for alle

ONS 14. AUGUST KL. 10.00 | ONS 14. AUGUST KL. 12.00

En natt våkner skolejenta Haru av et opptog av katter utenfor huset sitt. De 
holder en parade til hennes ære, etter at hun reddet katteprinsen Lune fra å 
bli påkjørt. Kattene tar henne med til Kattekongeriket. Der skal hun få gifte 
seg med selveste Katteprinsen. Etter hvert utvikler Haru både værhår og 
spisse ører. Vil hun virkelig dette? Haru får hjelp av den snille og elegante 
Baronen og tøffingen Muta til å forsøke å befri kattene fra den griske kongen 
slik at hun kan flykte hjem igjen til sin egen verden.

SIRKUS
The Circus, USA 1928 regi Charles Chaplin

språk Stum, engelske mellomtekster spilletid 1t 12min aldersgrense 6 år

LØR 24. AUGUST KL. 15.00

Chaplins velkjente karakter landstrykeren er som vanlig i trøbbel: Han er 
blakk og sulten – og selvsagt forelsket i en pike som gir ham problemer. Etter 
en misforståelse om en stjålet tegneblokk, blir landstrykeren jaget inn i et 
sirkustelt av en politimann. Publikum tror det hele er et sirkusnummer, og 
landstrykeren ender feilaktig opp som showets stjerne.

EN DANS PÅ ROSER
Ma vie en rose, Belgia 1997 regi Alain Berliner

språk Fransk tale, norsk tekst spilletid 1t 25min aldersgrense 12 år

LØR 21. SEPTEMBER KL. 13.00

En dans på roser er en historie om en liten gutt som drømmer om å være en 
jente og hvordan omverdenen takler dette. «Nå er jeg en gutt, men en dag skal 
jeg bli en jente», sier syv år gamle Ludovic. Han og familien har nettopp flyttet 
inn i en villa i en av Brussels mer fasjonable forsteder. På innflytningsfesten 
håper familien på å bli kjent med hele nabolaget på en gang. Men når Ludovic 
gjør sin entre iført rosa kjole, sminke og smykker, blir det merkelig stille. Og 
nabolaget blir aldri det samme igjen.
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SKJØNNHETEN OG 
MONSTERET I PARIS

Un monstre à Paris, Frankrike 2011, regi Bibo Bergeron språk Norsk tale 

spilletid 1t 30min aldersgrense Tillatt for alle

LØR 10. AUGUST KL. 13.00 | LØR 17. AUGUST KL. 13.00
SØN 8. SEPTEMBER KL. 14.00

Kinomaskinisten Emile og oppfinneren Raoul skal skaffe en reservedel til en 
filmfremviser. De bryter seg inn hos en botaniker og velter noen kjemikalier. 
En loppe forvandles til et kjempemonster! Monsteret har et hjerte av gull, og 
er et musikalsk talent. Sammen med sangerinnen Lucille og en ape må våre 
venner redde loppa før politisjefen får tak i den. Filmen bobler av sangnumre 
og spenning, der antrekk både skjuler og bekrefter hvem monsteret er.

WALLACE OG GROMIT OG 
VARULVKANINENS FORBANNELSE

Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit, Storbritannina 2005

regi Nick Park & Steve Box språk Norsk tale spilletid 1t 24min aldersgrense 6 år

FRE 16. AUGUST KL. 10.00 | FRE 16. AUGUST KL. 12.00

Wallace og Gromit jobber i skadedyrbransjen. Med en smart oppfinnelse 
fanger de kaniner og skadedyr og holder dem unna hagene til folk. Den årlige 
kåringen av årets største grønnsaker står for tur, og det er mye å gjøre. Men 
så dukker et mystisk beist opp! Beistet terroriserer nabolaget og gnafser i 
seg de største grønnsakene om natta. Våre venner må bruke all sin kløkt for å 
fange uhyret og redde konkurransen.

CINEMA PARADISO
Nuovo Cinema Paradiso, Italia/Frankrike 1988

regi Giuseppe Tornatore språk Italiensk tale, norsk tekst

spilletid 2t 3min aldersgrense 9 år

LØR 7. SEPTEMBER KL. 14.30 | LØR 14. SEPTEMBER KL. 15.00

Cinema Paradiso er en hyllest til kinoen og filmens vidunderlige verden. 
Handlingen utspiller seg i etterkrigstidens Sicilia, hvor korgutten Toto hver 
uke følger presten til kinoen når han skal sensurere bort dristige kyss. Totos 
møte med kinoen utvikles til en livslang kjærlighet. Det er til maskinrommet 
han vil, og et underlig vennskap vokser fram mellom ham og maskinisten 
Alfredo. Toto blir voksen og reiser ut i verden. Mange år senere vender han 
tilbake. Alfredo er død, men han har etterlatt en arv til Toto.

DEN STORE STYGGE REVEN
Le grand méchant renard et autres contes… Frankrike 2017

regi Benjamin Brenner & Patrick Imbert språk Norsk tale

spilletid 1t 20min aldersgrense Tillatt for alle

SØN 4. AUGUST KL. 14.00 | LØR 14. SEPTEMBER KL. 13.00

Trodde du det var stille og fredelig på landet? Da må du tro om igjen! 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 vi 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 gjøre et tappert forsøk på å prøve 
å redde julen.

OPERASJON MJAU
Minoes, Nederland 2001 regi Vincent Bal språk Norsk tale

spilletid 1t 22min aldersgrense Tillatt for alle

TOR 15. AUGUST KL. 10.00 | TOR 15. AUGUST KL. 12.00

Tibbe jobber i avis, men får aldri tak i de gode historiene. Redaktøren gir 
ham et ultimatum: Skriv en god artikkel til neste dag eller si opp! Mens Tibbe 
bekymrer seg møter han frøken Minoes. Hun kan kattespråk, elsker rå fisk 
og å klatre. Hun er egentlig en katt, forvandlet til menneske ved et uhell. De 
inngår en avtale: Minoes får husly og fisk, mens Tibbe får hjelp til å finne 
nyheter via byens kattejungeltelegraf. Så en dag kommer Tibbe i klammeri 
med byens mest respekterte borger. Hele byen er nemlig i fare...

THE NAVIGATOR
USA 1924 regi Buster Keaton & Donald Crisp språk Stum, engelske 

mellomtekster spilletid 1t 3min aldersgrense 6 år

SØN 25. AUGUST KL. 14.00 | SØN 29. SEPTEMBER KL. 14.00

Buster Keatons største publikumssuksess handler om den rike Rollo 
Treadway. Rollo har så mye penger at han ikke kan gjøre annet enn å kjede 
seg. Han trenger adspredelse, og finner ut at en bryllupsreise kanskje kunne 
vært noe. Men først må han ha en brud. Rollo frir til den eneste kvinnen han 
kan tenke seg å gifte seg med, en dame som er minst like rik som ham selv. 
Hun takker nei, og Rollo blir nødt til å reise alene. Men ved en tilfeldighet 
havner Rollo og kvinnen ombord på det samme cruiseskipet. Skipet driver 
ubemannet til havs, etter at noen fiendtlige spioner har gitt det en dytt. De 
to overklassemenneskene har aldri gjort noe selv i hele sitt liv. Nå må de 
plutselig klare seg selv. Pianist Kjetil Schjander Luhr spiller musikken til 
filmen.

PARANORMAN
USA 2012 regi Sam Fel & Christ Butler språk Norsk tale

spilletid 1t 32min aldersgrense 9 år

SØN 22. SEPTEMBER KL. 14.00

Outsideren Norman har paranormale evner: Han kan snakke med alt fra 
spøkelser til sin avdøde bestemor! Når en eldgammel forbannelse rammer 
byen og den oversvømmes 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? 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.
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AUGUST
LØRDAG 3. AUGUST
13.00 Terkel i knipe 12 år
15.00 Mikrokosmos Tillatt for alle

SØNDAG 4. AUGUST
14.00 Den store stygge reven  

Tillatt for alle

LØRDAG 10. AUGUST
13.00 Skjønnheten og monsteret i Paris 

 Tillatt for alle
15.00 Terkel i knipe 12 år

SØNDAG 11. AUGUST
14.00 De fortapte barns by 12 år

ONSDAG 14. AUGUST
10.00 Katteprinsen Tillatt for alle
12.00 Katteprinsen Tillatt for alle

TORSDAG 15. AUGUST
10.00 Operasjon Mjau Tillatt for alle
12.00 Operasjon Mjau Tillatt for alle

FREDAG 16. AUGUST
10.00 Wallace og Gromit og 

varulvkaninens forbannelse 6 år
12.00 Wallace og Gromit og 

varulvkaninens forbannelse 6 år

LØRDAG 17. AUGUST
13.00 Skjønnheten og monsteret i Paris 

Tillatt for alle
15.00 Terkel i knipe 12 år

SØNDAG 18. AUGUST
14.00 De fortapte barns by 12 år

LØRDAG 24. AUGUST
13.00 Katter, kaniner og klovner   

Tillatt for alle
15.00 Sirkus 6 år

SØNDAG 25. AUGUST
14.00 The Navigator 6 år

LØRDAG 31. AUGUST
Ingen forestillinger

SEPTEMBER
SØNDAG 1. SEPTEMBER
14.00 De fortapte barns by 12 år

LØRDAG 7. SEPTEMBER
13.00 Mikrokosmos Tillatt for alle
14.30 Cinema Paradiso Tillatt for alle

SØNDAG 8. SEPTEMBER
14.00 Skjønnheten og monsteret i Paris 

 Tillatt for alle

LØRDAG 14. SEPTEMBER
13.00 Den store stygge reven  

Tillatt for alle
15.00 Cinema Paradiso 9 år

SØNDAG 15. SEPTEMBER
14.00 Kule kryp Tillatt for alle

LØRDAG 21. SEPTEMBER
13.00 En dans på roser 12 år

SØNDAG 22. SEPTEMBER
14.00 ParaNorman 9 år

LØRDAG 28. SEPTEMBER
13.00 Mikrokosmos Tillatt for alle
15.00 Kule kryp Tillatt for alle

SØNDAG 29. SEPTEMBER
14.00 The Navigator 6 år
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LAG ET INSEKTSHOTELL!

STUMFILMKONSERT




