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Bli med på science fiction-animasjonsverksted sammen med Arkitekturfilm Oslo! 
Temaet for årets festival er DET VI IKKE VET og handler om fremtiden. Hvordan 
vil verden se ut? Hvordan bygger vi hus og byer for en fremtid vi ikke vet noe 
særlig om? På verkstedet lærer du å lage animasjonsfilm med egne figurer 
og bakgrunner, gjøre bildeopptak og redigere lyd. Kanskje filmen skal handle 
om roboter? Skal figurene bo i supermoderne hus med gress på taket som du 
kan ta med deg på ferie? Eller noe helt annet? Vi viser også filmene WALL-E, 
Metropolis og Reisen til Melonia. NB! På grunn av situasjonen med covid-19 vil 
vi legge ut påmelding til animasjonsverkstedet på cinemateket.no. Følg med!

LØRDAG 10. OKTOBER

LAG ANIMASJONSFILM!

17. OG 18. OKTOBER

BALTISKE FILMDAGER

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
Arthaus, Baltiske filmdager, Bente Aasheim, 
Disney, Film fra Sør, FINNO, Kjetil Schjander 
Luhr, Nordisk Film Distribusjon, Norsk 
filmklubbforbund, Oslo arkitekturtriennale, 
Storytelling Media og Nasjonalbiblioteket.  

Se film hver dag klokken 12.00 mandag 
til fredag i høstferieuka! Vi viser 
animasjonsfilmene Coco, Froskenes 
fabelaktige spådom og Prinsen av 
Egypt. Du kan også se den herlige 
nederlandske familiefilmen Lepel-koden 
og den norske krimfilmen Carl Gustav, 
gjengen og parkeringsbandittene.

28. SEPTEMBER TIL 2. OKTOBER

HØSTFERIEKINO

Denne helgen kan du se tre fine tegnefilmer fra Estland, Latvia og Litauen! Husker 
du Lotte fra Oppfinnerland? I den splitter nye filmen Lotte og dragejakten kan du 
bli med Lotte og lillesøsteren Roosi ut på overraskende eventyr når de skal finne 
brannpustende drager. Du kan også bli kjent med den populære estiske dukken Sipsik. 
I tillegg viser vi et kortfilmprogram med ingredienser av motorsykkel og milkshake.

Er du glad i Reisen til julestjernen? Regissør Ola Solum 
har laget flere gode norske filmer for både voksne og 
barn! Utover høsten kan du se eventyrfilmen Kvitebjørn 
kong Valemon, Operasjon Cobra og Carl Gustav, gjengen 
og parkeringsbandittene. Filmene hans er spennende 
og i flere av de må barn eller ungdommer overvinne 
store vanskeligheter uten særlig hjelp fra de voksne.

Ingen jul uten julefilmer på stort lerret! På tampen 
av året viser vi et knippe filmer som virkelig får frem 
den gode julefølelsen. I år kan du se Marihønenes 
jul, Hest er best og klassikeren Reisen til julestjernen 
– en fast tradisjon på Barnas Cinematek.

28. OG 29. NOVEMBER

BARNAS SØRFILM  
– FILM FRA  
ANDRE LAND!
Under Film fra Sør-festivalen viser 
vi film fra land og landskaper som 
du sjelden får se på kino. I det 
tradisjonsrike barnefilmprogrammet 
til Barnas Sørfilm kan du i år 
oppleve to vakre filmfortellinger fra 
Mongolia, Ronja Røverdatter i japansk 
anime-drakt, og Binti, en splitter 
ny film for de litt større barna.

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

OLA SOLUM  
– SPENNING OG EVENTYR!

JUL PÅ CINEMATEKET



FROSKENES 
FABELAKTIGE 

SPÅDOM
La prophétie des grenouilles, Frankrike 2003

REGI Jacques-Remy Girerd språk Norsk tale 

spilletid 1t 30min aldersgrense 6 år

TIR 29. SEPT KL. 12.00 | SØN 25. OKT KL. 14.00
LØR 7. NOV KL. 13.00

Tom og foreldrene bor på en gård. Mens naboen 
er på ferie passer de naboens datter og dyrehage. 
Froskene i elva spår at verden vil bli oversvømt. 
Mennesker og dyr rekker akkurat å løpe inn i 
låven før den seiler av gårde i vannmassene!

SIRKUS
The Circus, USA 1928 REGI Charles Chaplin  

språk Stum, engelske mellomstekster 

spilletid 1t 12min aldersgrense 6 år

SØN 4. OKT KL. 14.00 | SØN 1. NOV KL. 14.00

Chaplins landstryker er blakk, sulten og forelsket 
i en pike som gir ham problemer. Etter en 
misforståelse rundt et tyveri blir landstrykeren 
jaget inn i et sirkustelt av politiet. Publikum tror 
det hele er et sirkusnummer, og landstrykeren 
ender feilaktig opp som showets stjerne. Pianist 
Kjetil Schjander Luhr spiller piano til filmen.

BEETLEJUICE
USA 1988 REGI Tim Burton språk Engelsk tale, 

norsk tekst spilletid 1t 32min aldersgrense 12 år

LØR 31. OKT KL. 15.30

Barbara og Adam Maitland lever en godt liv. 
En dag kjører de utfor en bro og styrter i elven. 
Vel hjemme igjen oppdager de at de har blitt 
spøkelser. Huset er omringet av en ørken og 
på stuebordet ligger et støvete eksemplar av 
Håndbok for nylig avdøde. Når en kvalmende 
familie flytter inn, blir ekteparet fortvilet. For å 
drive ut de fæle innflytterne må de få eksperthjelp 
fra den kontroversielle "frilans-bioeksorsisten" 
Betelgeuse..

LEPEL-KODEN
Lepel, Nederland 2005 REGI Willen van de Sande 

Bakhuyzen språk Norsk tale 

spilletid 1t 36min aldersgrense 6 år

ONS 30. SEPT KL. 12.00 | SØN 8. NOV KL. 14.00
LØR 21. NOV KL. 15.00

Unge Lepel må sortere knapper for sin onde 
bestemor. Han lengter etter foreldrene, som han 
tror er på ballongreise. En dag møter han den 
jevnaldrende Pia i en klesbutikk på et kjøpesenter. 
Pia og den godhjertede selgeren Max forsøker 
å hjelpe Lepel. Samtidig oppdager Lepels 
mattelærer at gutten ikke er på skolen. Læreren 
og bestemor prøver å få kloa i stakkars Lepel.

WALL·E
USA 2008 REGI Andrew Stanton språk Norsk tale 

spilletid 1t 46min aldersgrense 6 år

LØR 10. OKT KL. 13.00

Menneskene har forlatt jorda etter å ha gjort den 
ubeboelig. Igjen finnes bare én liten robot ved 
navn WALL·E. Han er satt til å rydde planeten. 
Dette har han gjort hver dag i flere hundre år. 
Men det er ensomt på jorda, og når robotsonden 
EVA plutselig dukker opp, blir WALL·E trollbundet. 
Snart havner han langt ute i verdensrommet. 
Kanskje han finner igjen menneskene?

OPERASJON 
COBRA

Norge 1978 REGI Ola Solum språk Norsk og engelsk 

tale spilletid 1t 31min aldersgrense 9 år

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

Fredrik, Arim og Dan er kompiser og bor på 
Fornebu. Vi møter dem noen vinterdager i 
Oslo, da alle er opptatt av at den amerikanske 
utenriksministeren skal komme på besøk. Plutselig 
påstår Fredrik sin mor at han har fått meslinger, 
eller kanskje røde hunder, og nekter vennene å 
treffe ham. Det skal vise seg at Fredrik sin familie 
har blitt tatt til gisler av en gruppe som planlegger 
en terroraksjon.

PRINSEN AV 
EGYPT

The Prince of Egypt, USA 1998 REGI Brenda 

Chapman, Steve Hickner, Simon Wells

språk Norsk tale spilletid 1t 39min aldersgrense 6 år

TOR 1. OKT KL. 12.00 | LØR 24. OKT KL. 15.00

I Det gamle Egypt styrer farao med hard hånd. 
Israelittene er slaver hos egypterne. Farao befaler 
at alle nyfødte israelittiske guttebarn skal drepes. 
Moses blir lagt i en kurv av moren sin og sendt 
nedover elva. Han blir funnet av faraoens kone og 
oppdratt som faraos sønn, sammen med broren 
Ramses. Når Moses finner ut hvem han er, flykter 
han. Han får et kall fra Gud om å frigjøre folket sitt 
fra Egypt og føre dem til landet de er lovet.

ALIGERMAAS 
EVENTYR

Aligermaas äventyr - i vildhästarnas dal, 

Sverige, Danmark 1999 REGI Andra Lasmanis  

språk Norsk tale spilletid 1t 6min aldersgrense 6 år

LØR 28. NOV KL. 13.00 | SØN 29. NOV KL. 14.30

Ni år gamle Aligermaa bor på de mongolske 
steppene, med en familie som lever av 
hesteoppdrett. Hun elsker hester, og 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!

CARL GUSTAV, GJENGEN 
OG PARKERINGS-

BANDITTENE
Norge 1982 REGI Ola Solum språk Norsk tale 

spilletid 1t 22min aldersgrense 6 år

FRE 2. OKT KL. 12.00 | LØR 24. OKT KL. 13.00
SØN 15. NOV KL. 14.00

Carl Gustav elsker detektiver og superhelter. 
Når lekeplassene i byen sporløst forsvinner, 
skjønner Carl Gustav og vennene at noe mystisk 
er på ferde. Det skal vise seg det hele er et 
internasjonalt komplott, styrt av en gjeng banditter 
i beste Chicago-stil. Ungdommene prøver å stanse 
skurkene og står snart midt i en rekke spennende, 
morsomme og farlige opplevelser.

BINTI
Belgia 2019 REGI Albert Lamorisse  

språk Nederlandsk tale, norsk tekst 

spilletid 1t 31min aldersgrense 9 år

LØR 28. NOV KL. 14.45

Tolv år gamle Binti drømmer om å bli en berømt 
vlogger på YouTube! Hun er født i Kongo, men 
bor papirløs i Belgia sammen med faren. For å 
unngå å bli sendt ut av landet søker de tilflukt på 
landsbygda. Der blir de kjent med Elias og moren 
hans. Binti lover å hjelpe Elias med å lage en 
youtube-kanal for hans "Redd-okapien-klubb". 
Samtidig får hun en idé: Hva om faren og Elias sin 
mor gifter seg, så de kan bli i Belgia for alltid?

DEN RØDE 
BALLONGEN + 

DEN HVITE HESTEN
Le ballon rouge + Crin blanc: Le cheval 

sauvage, Frankrike 1956 + 1953 REGI Albert 

Lamorisse språk Norsk tale spilletid 33min + 38min 

aldersgrense Tillatt for alle

LØR 3. OKT KL. 13.00 | LØR 14. NOV KL. 13.00
LØR 21. NOV KL. 13.00

Den røde ballongen handler om vennskapet mellom 
en gutt og en ballong. Pascal finner en dag en rød 
ballong. Snart blir de andre barna misunnelige på 
Pascal og hans flotte ballong. I Den hvite hesten 
følger vi en nydelig villhest. Hesten vil ikke la seg 
temme, men fiskergutten Folco får god kontakt med 
den. Sammen søker de friheten i naturen.

SIPSIK
Estland, Danmark 2020 REGI Meelis Arulepp, 

Karsten Kiilerich språk Estisk tale, engelsk 

tekst lengde 1t 14min aldersgrense Tillatt for alle

LØR 17. OKT KL. 15.15

Lille Ruby får en dukke i presang av storebror 
Mark. Når Mark er på skolen føler Ruby seg 
ensom. Dukken Sipsik bestemmer seg for å hjelpe 
Ruby. En søt film basert på en barnebok av Eno 
Raud. Alle estiske barn kjenner dukken Sipsik!

COCO
USA 2017 REGI Lee Unkrich språk Norsk tale 

spilletid 1t 45min aldersgrense 6 år

MAN 28. SEPT KL. 12.00 | LØR 31. OKT KL. 13.00

Det nærmer seg den meksikanske høytiden Día de 
Muertos (De dødes dag). Miguel Rivera drømmer 
om å spille konsert på den store festdagen. 
Hans store forbilde er den berømte musikeren 
og sangeren Ernesto de la Cruz. Ved et uhell 
havner Miguel i dødsriket. Dette blir starten på 
en opplevelsesrik reise gjennom forfedrenes 
magiske verden. Vil han klare å vende tilbake til 
de levendes rike innen daggry?

KVITEBJØRN 
KONG VALEMON
Norge 1991 REGI Ola Solum språk Norsk tale 

spilletid 1t 26min aldersgrense 6 år

LØR 3. OKT KL. 15.00 | LØR 7. NOV KL. 15.00

I Vinterlandet bor en konge med tre døtre. 
Den yngste datteren drømmer at hun møter en 
prins i en eplehage. I Sommerlandet bor unge 
kong Valemon. Han nekter å gifte seg med en 
heks, og blir som straff forvandlet til en isbjørn. 
Slik må han leve i syv år. Han får kun være 
menneske om natten. Bare en kongsdatter kan 
bryte forbannelsen. En dag møter Valemon en 
vakker prinsesse. Hun kjenner igjen prinsen fra 
drømmene sine og lover å følge ham til hans rike.

AWAY + 
MILKSHAKE BAR
Projām + Pieno baras, Latvia + Litauen 2019 

REGI Gints Zilbalodis + Urtė Oettinger

spilletid 1t 17min + 13min aldersgrense 6 år

SØN 18. OKT KL. 14.00

I Away møter du en gutt og en fugl som reiser 
rundt på en eksotisk øy på motorsykkel. De blir 
forfulgt av en mørk ånd og leter etter veien hjem. 
Som forfilm viser vi Milkshake Bar. En bjørn, et 
ekorn og en katt finner en dag et mystisk fotografi. 
Kan det være pappaen til bjørnen?
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LOTTE OG 
DRAGEJAKTEN

Lotte ja kadunud lohed, Estland, Latvia 2019 

REGI Heiki Ernits, Janno Põldma språk Norsk tale 

spilletid 1t 18min aldersgrense Tillatt for alle

LØR 17. OKT KL. 13.00

Bli med Lotte og lillesøsteren Roosi ut på eventyr! 
En dag møter søstrene de to professorene Karl og 
Viktor. De trenger hjelp til å finne en ildsprutende 
drage. Jentene begir seg ut på en spennende reise 
full av mange merkelige overraskelser.

METROPOLIS
Metoroporisu, Japan 2001 REGI Rintaro  

språk Japansk tale, norsk tekst 

spilletid 1t 47min aldersgrense 12 år

LØR 10. OKT KL. 15.30

I fremtidsfortellingen Metropolis består den nye 
arbeiderklassen av roboter. I frykt for å miste 
kontrollen, har menneskene gjort robotene til 
fiender. Robotene får heller ikke ha samme 
rettigheter som mennesker. En dag får den 
korrupte politikeren Duke Red laget en superrobot 
etter modell av sin avdøde datter Tima. Målet er at 
hun skal kontrollere verden. Tima vet ikke at hun 
er det mektigste våpen på jord og vikles snart inn 
i et listig spill.

REISEN TIL 
MELONIA

Resan til Melonia, Sverige, Norge 1989  

REGI Per Åhlin språk Norsk tale 

spilletid 1t 41min aldersgrense 6 år

SØN 11. OKT KL. 14.00

På paradisøya Melonia bor trollmannen Prospero 
og datteren Miranda sammen med albatrossen 
Ariel, gartneren Caliban og poeten William. På 
naboøya Plutonia tvinger skurkene Slusk og Slask 
barn til å jobbe på fabrikkene sine. En dag ser 
Miranda et skip. Slusk og Slask har onde planer 
om å overta Melonia. De kidnapper Caliban og 
en magisk eliksir som tilhører Prospero. Kan våre 
venner redde Caliban og barna?

DE STØRSTE DE MINSTE

DE MINSTE
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DE LITT STØRRE ARKITEKTURFILM OSLO
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ARKITEKTURFILM OSLO

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 28. NOV KL. 13.30 | SØN 29. NOV KL. 16.15

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.

RONJA 
RØVERDATTER
Sanzoku no musume Rônya, Japan 2014  

REGI Gorô Miyazaki språk Norsk tale 

spilletid 1t 36min aldersgrense Tillatt for alle

SØN 29. NOV KL. 14.00

Et av de fineste eventyrene fra Norden får nytt 
liv i denne animeversjonen fra japanske Studio 
Ghibli. Ronja Røverdatter er slik vi kjenner henne: 
Hun fødes som datter av røveren Mattis, i en natt 
med et så fryktelig tordenvær at Mattisborgen blir 
revet i to. Og hun er en villstyring, som svinger 
seg fra tre til tre, klatrer opp bratte fjellsider og 
leker på kanten av de høyeste stup. Vi viser de fire 
første episodene av serien, som opprinnelig er 
laget for TV.

MARIHØNENES 
JUL

Estland 2001 REGI Heiki Erents, Janno Poldma 

språk Norsk tale 

spilletid 40min aldersgrense Tillatt for alle

LØR 12. DES KL. 13.00 | LØR 19. DES KL. 13.00

Marihønene Tim og Mia bor i en skog. På julaften 
besøker Tim Mia. Plutselig begynner treet å svaie. 
Alt blir mørkt. Når Tim og Mia kommer til seg selv 
igjen, er treet kommet inn i et menneskehus – som 
juletre! Nå begynner mange spennende ting å 
skje. Det viser seg nemlig at det bor mange andre 
rare insekter og dyr i menneskehuset.

HELE FAMILIEN HELE FAMILIEN DE MINSTE

HEST ER BEST
Het Paard van Sinterklaas, Nederland 2005 REGI Mischa Kamp  

språk Norsk tale spilletid 1t 35min aldersgrense Tillatt for alle

SØN 13. DES KL. 14.00 | LØR 19. DES KL. 15.00

Winky Wong og moren har flyttet fra Kina til en nederlandsk småby. Winky må 
lære et nytt språk og få nye venner. En dag ser hun en nydelig ponny. Eierne 
vil lære henne å ri, men foreldrene syns det virker for farlig. Når hesten blir 
syk og må avlives, bestemmer Winky seg for at hun ønsker seg en egen hest. 
På skolen har hun akkurat lært om julenissen Sinterklaas, en gammel mann 
som gir presanger til barna på bursdagen sin.

REISEN TIL JULESTJERNEN
Norge 1976 REGI Ola Solum språk Norsk tale 

spilletid 1t 32min aldersgrense Tillatt for alle

LØR 12. DES KL. 15.00 | SØN 20. DES KL. 14.00

Prinsesse Gulltopp blir borte etter at den slemme greven har lurt henne. 
Kongen og dronningen blir fra seg av sorg. Dronningen leter etter Gulltopp, 
og kongen forbanner julestjernen. Forbannelsen får julestjernen til å slokne. 
Etter mange år dukker en gruppe gjøglere opp og snart begynner ting å skje.

HELE FAMILIEN

HELE FAMILIEN

JUL PÅ CINEMATEKET

JUL PÅ CINEMATEKETBARNAS SØRFILMBARNAS SØRFILM

JUL PÅ CINEMATEKET OLA SOLUM
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REGI Jacques-Remy Girerd språk Norsk tale 

spilletid 1t 30min aldersgrense 6 år
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Tom og foreldrene bor på en gård. Mens naboen 
er på ferie passer de naboens datter og dyrehage. 
Froskene i elva spår at verden vil bli oversvømt. 
Mennesker og dyr rekker akkurat å løpe inn i 
låven før den seiler av gårde i vannmassene!

SIRKUS
The Circus, USA 1928 REGI Charles Chaplin  

språk Stum, engelske mellomstekster 

spilletid 1t 12min aldersgrense 6 år

SØN 4. OKT KL. 14.00 | SØN 1. NOV KL. 14.00

Chaplins landstryker er blakk, sulten og forelsket 
i en pike som gir ham problemer. Etter en 
misforståelse rundt et tyveri blir landstrykeren 
jaget inn i et sirkustelt av politiet. Publikum tror 
det hele er et sirkusnummer, og landstrykeren 
ender feilaktig opp som showets stjerne. Pianist 
Kjetil Schjander Luhr spiller piano til filmen.

BEETLEJUICE
USA 1988 REGI Tim Burton språk Engelsk tale, 

norsk tekst spilletid 1t 32min aldersgrense 12 år

LØR 31. OKT KL. 15.30

Barbara og Adam Maitland lever en godt liv. 
En dag kjører de utfor en bro og styrter i elven. 
Vel hjemme igjen oppdager de at de har blitt 
spøkelser. Huset er omringet av en ørken og 
på stuebordet ligger et støvete eksemplar av 
Håndbok for nylig avdøde. Når en kvalmende 
familie flytter inn, blir ekteparet fortvilet. For å 
drive ut de fæle innflytterne må de få eksperthjelp 
fra den kontroversielle "frilans-bioeksorsisten" 
Betelgeuse..

LEPEL-KODEN
Lepel, Nederland 2005 REGI Willen van de Sande 

Bakhuyzen språk Norsk tale 

spilletid 1t 36min aldersgrense 6 år

ONS 30. SEPT KL. 12.00 | SØN 8. NOV KL. 14.00
LØR 21. NOV KL. 15.00

Unge Lepel må sortere knapper for sin onde 
bestemor. Han lengter etter foreldrene, som han 
tror er på ballongreise. En dag møter han den 
jevnaldrende Pia i en klesbutikk på et kjøpesenter. 
Pia og den godhjertede selgeren Max forsøker 
å hjelpe Lepel. Samtidig oppdager Lepels 
mattelærer at gutten ikke er på skolen. Læreren 
og bestemor prøver å få kloa i stakkars Lepel.

WALL·E
USA 2008 REGI Andrew Stanton språk Norsk tale 

spilletid 1t 46min aldersgrense 6 år

LØR 10. OKT KL. 13.00

Menneskene har forlatt jorda etter å ha gjort den 
ubeboelig. Igjen finnes bare én liten robot ved 
navn WALL·E. Han er satt til å rydde planeten. 
Dette har han gjort hver dag i flere hundre år. 
Men det er ensomt på jorda, og når robotsonden 
EVA plutselig dukker opp, blir WALL·E trollbundet. 
Snart havner han langt ute i verdensrommet. 
Kanskje han finner igjen menneskene?

OPERASJON 
COBRA

Norge 1978 REGI Ola Solum språk Norsk og engelsk 

tale spilletid 1t 31min aldersgrense 9 år

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

Fredrik, Arim og Dan er kompiser og bor på 
Fornebu. Vi møter dem noen vinterdager i 
Oslo, da alle er opptatt av at den amerikanske 
utenriksministeren skal komme på besøk. Plutselig 
påstår Fredrik sin mor at han har fått meslinger, 
eller kanskje røde hunder, og nekter vennene å 
treffe ham. Det skal vise seg at Fredrik sin familie 
har blitt tatt til gisler av en gruppe som planlegger 
en terroraksjon.

PRINSEN AV 
EGYPT

The Prince of Egypt, USA 1998 REGI Brenda 

Chapman, Steve Hickner, Simon Wells

språk Norsk tale spilletid 1t 39min aldersgrense 6 år

TOR 1. OKT KL. 12.00 | LØR 24. OKT KL. 15.00

I Det gamle Egypt styrer farao med hard hånd. 
Israelittene er slaver hos egypterne. Farao befaler 
at alle nyfødte israelittiske guttebarn skal drepes. 
Moses blir lagt i en kurv av moren sin og sendt 
nedover elva. Han blir funnet av faraoens kone og 
oppdratt som faraos sønn, sammen med broren 
Ramses. Når Moses finner ut hvem han er, flykter 
han. Han får et kall fra Gud om å frigjøre folket sitt 
fra Egypt og føre dem til landet de er lovet.

ALIGERMAAS 
EVENTYR

Aligermaas äventyr - i vildhästarnas dal, 

Sverige, Danmark 1999 REGI Andra Lasmanis  

språk Norsk tale spilletid 1t 6min aldersgrense 6 år

LØR 28. NOV KL. 13.00 | SØN 29. NOV KL. 14.30

Ni år gamle Aligermaa bor på de mongolske 
steppene, med en familie som lever av 
hesteoppdrett. Hun elsker hester, og 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!

CARL GUSTAV, GJENGEN 
OG PARKERINGS-

BANDITTENE
Norge 1982 REGI Ola Solum språk Norsk tale 

spilletid 1t 22min aldersgrense 6 år

FRE 2. OKT KL. 12.00 | LØR 24. OKT KL. 13.00
SØN 15. NOV KL. 14.00

Carl Gustav elsker detektiver og superhelter. 
Når lekeplassene i byen sporløst forsvinner, 
skjønner Carl Gustav og vennene at noe mystisk 
er på ferde. Det skal vise seg det hele er et 
internasjonalt komplott, styrt av en gjeng banditter 
i beste Chicago-stil. Ungdommene prøver å stanse 
skurkene og står snart midt i en rekke spennende, 
morsomme og farlige opplevelser.

BINTI
Belgia 2019 REGI Albert Lamorisse  

språk Nederlandsk tale, norsk tekst 

spilletid 1t 31min aldersgrense 9 år

LØR 28. NOV KL. 14.45

Tolv år gamle Binti drømmer om å bli en berømt 
vlogger på YouTube! Hun er født i Kongo, men 
bor papirløs i Belgia sammen med faren. For å 
unngå å bli sendt ut av landet søker de tilflukt på 
landsbygda. Der blir de kjent med Elias og moren 
hans. Binti lover å hjelpe Elias med å lage en 
youtube-kanal for hans "Redd-okapien-klubb". 
Samtidig får hun en idé: Hva om faren og Elias sin 
mor gifter seg, så de kan bli i Belgia for alltid?

DEN RØDE 
BALLONGEN + 

DEN HVITE HESTEN
Le ballon rouge + Crin blanc: Le cheval 

sauvage, Frankrike 1956 + 1953 REGI Albert 

Lamorisse språk Norsk tale spilletid 33min + 38min 

aldersgrense Tillatt for alle

LØR 3. OKT KL. 13.00 | LØR 14. NOV KL. 13.00
LØR 21. NOV KL. 13.00

Den røde ballongen handler om vennskapet mellom 
en gutt og en ballong. Pascal finner en dag en rød 
ballong. Snart blir de andre barna misunnelige på 
Pascal og hans flotte ballong. I Den hvite hesten 
følger vi en nydelig villhest. Hesten vil ikke la seg 
temme, men fiskergutten Folco får god kontakt med 
den. Sammen søker de friheten i naturen.

SIPSIK
Estland, Danmark 2020 REGI Meelis Arulepp, 

Karsten Kiilerich språk Estisk tale, engelsk 

tekst lengde 1t 14min aldersgrense Tillatt for alle

LØR 17. OKT KL. 15.15

Lille Ruby får en dukke i presang av storebror 
Mark. Når Mark er på skolen føler Ruby seg 
ensom. Dukken Sipsik bestemmer seg for å hjelpe 
Ruby. En søt film basert på en barnebok av Eno 
Raud. Alle estiske barn kjenner dukken Sipsik!

COCO
USA 2017 REGI Lee Unkrich språk Norsk tale 

spilletid 1t 45min aldersgrense 6 år

MAN 28. SEPT KL. 12.00 | LØR 31. OKT KL. 13.00

Det nærmer seg den meksikanske høytiden Día de 
Muertos (De dødes dag). Miguel Rivera drømmer 
om å spille konsert på den store festdagen. 
Hans store forbilde er den berømte musikeren 
og sangeren Ernesto de la Cruz. Ved et uhell 
havner Miguel i dødsriket. Dette blir starten på 
en opplevelsesrik reise gjennom forfedrenes 
magiske verden. Vil han klare å vende tilbake til 
de levendes rike innen daggry?

KVITEBJØRN 
KONG VALEMON
Norge 1991 REGI Ola Solum språk Norsk tale 

spilletid 1t 26min aldersgrense 6 år

LØR 3. OKT KL. 15.00 | LØR 7. NOV KL. 15.00

I Vinterlandet bor en konge med tre døtre. 
Den yngste datteren drømmer at hun møter en 
prins i en eplehage. I Sommerlandet bor unge 
kong Valemon. Han nekter å gifte seg med en 
heks, og blir som straff forvandlet til en isbjørn. 
Slik må han leve i syv år. Han får kun være 
menneske om natten. Bare en kongsdatter kan 
bryte forbannelsen. En dag møter Valemon en 
vakker prinsesse. Hun kjenner igjen prinsen fra 
drømmene sine og lover å følge ham til hans rike.

AWAY + 
MILKSHAKE BAR
Projām + Pieno baras, Latvia + Litauen 2019 

REGI Gints Zilbalodis + Urtė Oettinger

spilletid 1t 17min + 13min aldersgrense 6 år

SØN 18. OKT KL. 14.00

I Away møter du en gutt og en fugl som reiser 
rundt på en eksotisk øy på motorsykkel. De blir 
forfulgt av en mørk ånd og leter etter veien hjem. 
Som forfilm viser vi Milkshake Bar. En bjørn, et 
ekorn og en katt finner en dag et mystisk fotografi. 
Kan det være pappaen til bjørnen?
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LOTTE OG 
DRAGEJAKTEN

Lotte ja kadunud lohed, Estland, Latvia 2019 

REGI Heiki Ernits, Janno Põldma språk Norsk tale 

spilletid 1t 18min aldersgrense Tillatt for alle

LØR 17. OKT KL. 13.00

Bli med Lotte og lillesøsteren Roosi ut på eventyr! 
En dag møter søstrene de to professorene Karl og 
Viktor. De trenger hjelp til å finne en ildsprutende 
drage. Jentene begir seg ut på en spennende reise 
full av mange merkelige overraskelser.

METROPOLIS
Metoroporisu, Japan 2001 REGI Rintaro  

språk Japansk tale, norsk tekst 

spilletid 1t 47min aldersgrense 12 år

LØR 10. OKT KL. 15.30

I fremtidsfortellingen Metropolis består den nye 
arbeiderklassen av roboter. I frykt for å miste 
kontrollen, har menneskene gjort robotene til 
fiender. Robotene får heller ikke ha samme 
rettigheter som mennesker. En dag får den 
korrupte politikeren Duke Red laget en superrobot 
etter modell av sin avdøde datter Tima. Målet er at 
hun skal kontrollere verden. Tima vet ikke at hun 
er det mektigste våpen på jord og vikles snart inn 
i et listig spill.

REISEN TIL 
MELONIA

Resan til Melonia, Sverige, Norge 1989  

REGI Per Åhlin språk Norsk tale 

spilletid 1t 41min aldersgrense 6 år

SØN 11. OKT KL. 14.00

På paradisøya Melonia bor trollmannen Prospero 
og datteren Miranda sammen med albatrossen 
Ariel, gartneren Caliban og poeten William. På 
naboøya Plutonia tvinger skurkene Slusk og Slask 
barn til å jobbe på fabrikkene sine. En dag ser 
Miranda et skip. Slusk og Slask har onde planer 
om å overta Melonia. De kidnapper Caliban og 
en magisk eliksir som tilhører Prospero. Kan våre 
venner redde Caliban og barna?
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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 28. NOV KL. 13.30 | SØN 29. NOV KL. 16.15

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.

RONJA 
RØVERDATTER
Sanzoku no musume Rônya, Japan 2014  

REGI Gorô Miyazaki språk Norsk tale 

spilletid 1t 36min aldersgrense Tillatt for alle

SØN 29. NOV KL. 14.00

Et av de fineste eventyrene fra Norden får nytt 
liv i denne animeversjonen fra japanske Studio 
Ghibli. Ronja Røverdatter er slik vi kjenner henne: 
Hun fødes som datter av røveren Mattis, i en natt 
med et så fryktelig tordenvær at Mattisborgen blir 
revet i to. Og hun er en villstyring, som svinger 
seg fra tre til tre, klatrer opp bratte fjellsider og 
leker på kanten av de høyeste stup. Vi viser de fire 
første episodene av serien, som opprinnelig er 
laget for TV.

MARIHØNENES 
JUL

Estland 2001 REGI Heiki Erents, Janno Poldma 

språk Norsk tale 

spilletid 40min aldersgrense Tillatt for alle

LØR 12. DES KL. 13.00 | LØR 19. DES KL. 13.00

Marihønene Tim og Mia bor i en skog. På julaften 
besøker Tim Mia. Plutselig begynner treet å svaie. 
Alt blir mørkt. Når Tim og Mia kommer til seg selv 
igjen, er treet kommet inn i et menneskehus – som 
juletre! Nå begynner mange spennende ting å 
skje. Det viser seg nemlig at det bor mange andre 
rare insekter og dyr i menneskehuset.

HELE FAMILIEN HELE FAMILIEN DE MINSTE

HEST ER BEST
Het Paard van Sinterklaas, Nederland 2005 REGI Mischa Kamp  

språk Norsk tale spilletid 1t 35min aldersgrense Tillatt for alle

SØN 13. DES KL. 14.00 | LØR 19. DES KL. 15.00

Winky Wong og moren har flyttet fra Kina til en nederlandsk småby. Winky må 
lære et nytt språk og få nye venner. En dag ser hun en nydelig ponny. Eierne 
vil lære henne å ri, men foreldrene syns det virker for farlig. Når hesten blir 
syk og må avlives, bestemmer Winky seg for at hun ønsker seg en egen hest. 
På skolen har hun akkurat lært om julenissen Sinterklaas, en gammel mann 
som gir presanger til barna på bursdagen sin.

REISEN TIL JULESTJERNEN
Norge 1976 REGI Ola Solum språk Norsk tale 

spilletid 1t 32min aldersgrense Tillatt for alle

LØR 12. DES KL. 15.00 | SØN 20. DES KL. 14.00

Prinsesse Gulltopp blir borte etter at den slemme greven har lurt henne. 
Kongen og dronningen blir fra seg av sorg. Dronningen leter etter Gulltopp, 
og kongen forbanner julestjernen. Forbannelsen får julestjernen til å slokne. 
Etter mange år dukker en gruppe gjøglere opp og snart begynner ting å skje.
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SEPTEMBER
MANDAG 28. SEPTEMBER
12.00 Coco 6 år

TIRSDAG 29. SEPTEMBER
12.00 Froskenes fabelaktige spådom  

6 år

ONSDAG 30. SEPTEMBER
12.00 Lepel-koden 6 år

OKTOBER
TORSDAG 1. OKTOBER
12.00 Prinsen av Egypt 6 år

FREDAG 2. OKTOBER
12.00 Carl Gustav, gjengen og 

parkeringsbandittene 6 år

LØRDAG 3. OKTOBER
13.00 Den røde ballongen + Den hvite 

hesten Tillatt for alle
15.00 Kvitebjørn kong Valemon 6 år

SØNDAG 4. OKTOBER
14.00 Sirkus 6 år

LØRDAG 10. OKTOBER
13.00 WALL·E 6 år
15.30 Metropolis 12 år

SØNDAG 11. OKTOBER
14.00 Reisen til Melonia 6 år

LØRDAG 17. OKTOBER
13.00 Lotte og dragejakten Tillatt for alle
15.15 Sipsik Tillatt for alle

SØNDAG 18. OKTOBER
14.00 Away + Milkshake Bar 6 år

LØRDAG 24. OKTOBER
13.00 Carl Gustav, gjengen og 

parkeringsbandittene 6 år
15.00 Prinsen av Egypt 6 år

SØNDAG 25. OKTOBER
14.00 Froskenes fabelaktige spådom 6 år

LØRDAG 31. OKTOBER
13.00 Coco 6 år
15.30 Beetlejuice 12 år

NOVEMBER
SØNDAG 1. NOVEMBER
14.00 Sirkus 6 år

LØRDAG 7. NOVEMBER
13.00 Froskenes fabelaktige spådom 6 år
15.00 Kvitebjørn kong Valemon 6 år

SØNDAG 8. NOVEMBER
14.00 Lepel-koden 6 år

LØRDAG 14. NOVEMBER
13.00 Den røde ballongen + Den hvite 

hesten Tillatt for alle
15.00 Operasjon Cobra 12 år

SØNDAG 15. NOVEMBER
14.00 Carl Gustav, gjengen og 

parkeringsbandittene 6 år

LØRDAG 21. NOVEMBER
13.00 Den røde ballongen + Den hvite 

hesten Tillatt for alle
15.00 Lepel-koden 6 år

SØNDAG 22. NOVEMBER
14.00 Operasjon Cobra 12 år

LØRDAG 28. NOVEMBER
13.00 Aligermaas eventyr 6 år
13.30 Historien om den gråtende kamel 

Tillatt for alle 
14.45 Binti 9 år

SØNDAG 29. NOVEMBER
14.00 Ronja Røverdatter Tillatt for alle
14.30 Aligermaas eventyr 6 år
16.15 Historien om den gråtende kamel 

Tillatt for alle 

DESEMBER
5. OG 6. DESEMBER
Ingen forestillinger

LØRDAG 12. DESEMBER
13.00 Marihønenes jul Tillatt for alle
15.00 Hest er best  Tillatt for alle

SØNDAG 13. DESEMBER
14.00 Reisen til julestjernen Tillatt for alle

LØRDAG 19. DESEMBER
13.00 Marihønenes jul Tillatt for alle
15.00 Hest er best Tillatt for alle

SØNDAG 20. DESEMBER
14.00 Reisen til julestjernen Tillatt for alle
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