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5. OG 6. OKTOBER

BALTISKE FILMDAGER
Se tre sterke barnefilmer under Baltiske filmdager! 
Bille ble kåret til beste latviske film i 2018 og handler 
om jenta Bille som kommer fra en fattig familie. Vi 
viser også animasjonsfilmen Hunder som snakker, 
der to barn og en hundeflokk vil redde en park fra 
grådige utbyggere. Eller kanskje du er nysgjerrig på 
hvordan det var å vokse opp i Estland på 50-tallet? 
I filmen Den lille kameraten må seks år gamle 
Leelo være sterk når moren hennes forsvinner.

På Film fra Sør-festivalen i november viser vi filmer fra land og landskaper 
som du sjelden får se på kino. I barnefilmprogrammet, Barnas Sørfilm, 
kan du oppleve fortellinger fra Kenya, Japan og Mexico. Det blir 
også et gjensyn med den moderne klassikeren Jungelboken.

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
Bente Aasheim, Fabien Greenberg, Håvard Paulsen, 
Ingvild Søderlind, Jan Erik Holst, Kjetil Schjander Luhr, 
Liga Olsen, Antipode Films, Arthaus, Baltiske filmdager, 
Film fra Sør, Park Circus, UNICEF Norge, Omnipax, 
SF Norge, Star Media Entertainment, Storytelling 
Media AS, Tour De Force og Nasjonalbiblioteket.

9. OG 10. NOVEMBER

BARNAS SØRFILM LØRDAG 14. DESEMBER

JULEVERKSTED
Bli med på klassisk juleverksted lørdag 14. desember 
mellom klokka 12.00-15.00. Kanskje du vil tegne julekort? 
Eller lage pynt som du kan henge på juletreet eller 
gi i gave til noen? Kun fantasien setter grenser!

LØRDAG 23. NOVEMBER

BARNERETTIGHETENE 30 ÅR!
Bli med på en lærerik dag med film og  
quiz! Sammen med UNICEF Norge feirer  
vi at Barnerettighetene fyller 30 år. Dette 
er regler for hvordan man behandler barn og  
hva barna har rett til, som for eksempel å gå på  
skole, spise sunn mat og bli hørt. UNICEF jobber  
for at barn over hele verden får disse rettighetene  
oppfylt. Lørdag 23. november klokken 13.00 kan du  
bli med å spille Kahoot-quiz og lære om barnas  
rettigheter. Etterpå kan du se Løvetannbarn, som
handler om Isak som må flytte på barnehjem.

LØRDAG 30. NOVEMBER

HØYTLESNING PÅ KINO!
Har du hørt om Pinnemann? Lørdag 30. november kl. 
15.00 kan du følge ham ut på et spennende eventyr i 
animasjonsfilmen Pinnemann. Vi får også besøk av Håvard 
Paulsen fra Jubeltube. Han skal lese høyt fra ZOG og 
de flygende legene – den flunkende nye bildeboka fra 
forfatter Julia Donaldson og illustratør Axel Scheffler, 
radarparet bak fortellingene om Pinnemann, Gruffalo og 
Lille Gruffalo. Du får også se tegningene fra den nye boka!

LØRDAG 26. OKTOBER

UHU! LAG SKREKKFILM!
Lørdag 26. oktober kan du animere 
en skrekkfilm! Eksperimenter med 
figurer og bakgrunner og lek med 
bilder og lyd. Verkstedet har gratis 
drop-in fra klokken 12.00-15.30 og 
ledes av animatør Bente Aasheim.



BILLE
Latvia 2018 regi Inara Kolmane

språk Latvisk tale, norsk tekst

spilletid 1t 45min aldersgrense 6 år

LØR 5. OKT KL. 13.00

Bille er en oppvakt og talentfull jente som vokser 
opp i en fattig familie. Foreldrene krangler og 
moren er streng. I møte med livets harde realiteter 
blir Billes livlige fantasi en tilflukt. Gjennom 
et fantastisk skuespill og vakkert bildespråk, 
opplever vi Billes undring over verden og hennes 
møte med virkeligheten. Vi blir også med når hun 
rømmer av sted for å finne sitt eget Drømmeland.

JØRGEN + ANNE 
= SANT

Norge 2011 regi Anne Sewitsky

språk Norsk tale spilletid 1t 26min aldersgrense 6 år

MAN 30. SEPT KL. 10.00 | MAN 30. SEPT KL. 12.00
LØR 12. OKT KL. 13.00

Tøffe og viljesterke Anne går i femte klasse 
og blir hodestups forelsket i den nye gutten i 
klassen, Jørgen. Men hun får en stor utfordring 
når det viser seg at skolens peneste jente også 
er forelsket i Jørgen. Hun har nydelig hestehale, 
pene klær og er skuespiller i en tv-reklame. Anne 
lar seg ikke skremme, og tar opp konkurransen 
sammen med sin beste venninne.

ERNEST OG 
CELESTINE

Ernest et Celestine, Frankrike 2012

regi Benjamin Renner, Stéphane Aubier og

Vincent Patar språk Norsk tale spilletid 1t 19min 

aldersgrense Tillatt for alle

TIR 1. OKT KL. 10.00 | TIR 1. OKT KL. 12.00
LØR 12. OKT KL. 15.00

Celestine er ei uredd mus. Hun tror ikke at alle 
bjørner er farlige. Når hun møter musikantbjørnen 
Ernest starter et uvanlig vennskap, som snart 
fører til at de må flykte fra både bjørne- og 
musepolitiet. En morsom og sjarmerende 
animasjonsfilm med flotte tegninger!

HELDIGGRISEN 
BABE

Babe, USA/Australia 1995

regi Chris Noonan språk Norsk tale

spilletid 1t 32min aldersgrense 6 år

ONS 2. OKT KL. 10.00 | ONS 2. OKT KL. 12.00
LØR 19. OKT KL. 13.00

Dette er historien om Babe, en liten søt grisunge 
som ganske tilfeldig ender opp på herr og fru 
Hoggetts lille bondegård. Babe finner etter hvert 
sin plass på gården, men han er ikke helt fornøyd 
med å bare være en vanlig gris. Babe syns 
hverdagen blir litt kjedelig og vil heller gjete sauer, 
slik som hundene på gården. Men kan en gris 
egentlig bli en gjeterhund?

HISTORIEN OM DEN 
GRÅTENDE KAMEL

Die Geschichte vom weinenden Kamel

Tyskland/Mongolia 2003 regi Byambasuren Davaa 

og Luigi Falorni språk Mongolsk tale, norsk 

tekst spilletid 1t 31min aldersgrense Tillatt for 

alle

LØR 2. NOV KL. 13.00 | LØR 16. NOV KL. 13.00
LØR 23. NOV KL. 15.00

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.

JUNGELBOKEN
The Jungle Book, USA 2016

regi Jon Favreau språk Engelsk tale, norsk tekst 

spilletid 1t 46min aldersgrense 9 år

LØR 9. NOV KL. 14.30

Mowgli har vokst opp hos en ulvefamilie. Han 
føler seg truet av tigeren Shere Khan og må 
forlate stedet hvor han føler seg hjemme. På 
reisen for å finne ut hvem han kan være – 
jungelboer eller menneske – får han selskap av 
panteren Bagheera, bjørnen Baloo, pytonslangen 
Ka, apen King Louie og mange flere. Det er laget 
film av historien før, men denne utgaven er laget 
i levende bilder. De dataskapte dyreskikkelsene 
ser veldig ekte ut og gir en helt egen nerve til 
fortellingen.

DEN LILLE 
KAMERATEN
Seltsimees laps, Estland 2018

regi Moonika Siimets språk Estisk tale,

engelsk tekst spilletid 1t 39min

aldersgrense Tillatt for alle

SØN 6. OKT KL. 14.00

Seks år gamle Leelo vokser opp i Estland på 
50-tallet, og merker at landet hennes forandrer 
seg. Leelos høyeste ønske er å bli med i de unges 
røde brigader. Når moren hennes blir tiltalt for 
forræderi og sendes til en fangeleir, gjør Leelo alt 
hun kan for å oppføre seg ordentlig. Håpet hennes 
er at moren skal få komme tilbake. 

LØVETANNBARN
Ma vie de Courgette, Sveits 2016

regi Claude Barras språk Norsk tale

spilletid 1t 5min aldersgrense 6 år

SØN 3. NOV KL. 14.00 | LØR 23. NOV KL. 13.00
SØN 8. DES KL. 14.00

Løvetannbarnet Isak mister moren sin og må flytte 
på barnehjem. Her finner han seg etterhvert til 
rette og får venner. Dessuten møter han Raymond, 
en staut og trivelig politimann! Med en særpreget 
og fargerik animasjon forteller filmen en varm og 
humoristisk historie om verdifulle barn som må 
reddes unna vanskelige voksne, og om det å finne 
sin egen vei i livet.

THE BOY AND 
THE BEAST
Bakemono no ko, Japan 2015

regi Mamoru Hosoda språk Japansk tale, norsk 

tekst spilletid 1t 59min aldersgrense 12 år

SØN 10. NOV KL. 14.00

Når moren dør rømmer ni år gamle Ren hjemmefra. 
Han blir tatt hånd om av Kumatetsu, en samurai-
kriger fra et parallelt univers hvor alle vesener 
har dyreskikkelse. Ren starter et nytt liv som 
læregutt – og det blir langt fra enkelt. Akkurat som 
Jungelboken handler The Boy and the Beast om 
å være splittet mellom livet som dyr og menneske. 
En film full av driv, med humor, action og nydelig 
skildring av forholdet mellom barn og voksen.

REISEN TIL 
JULESTJERNEN

Norge 1976 regi Ola Solum

språk Norsk tale spilletid 1t 32min

aldersgrense Tillatt for alle

LØR 7. DES KL. 15.00 | LØR 14. DES KL. 13.00
SØN 22. DES KL. 14.00

På selveste julaften forsvinner prinsesse Gulltopp, 
etter at den slemme greven har lurt henne til å gå 
ut for å finne julestjernen. Kongen og dronningen 
blir fra seg av sorg. Dronningen går ut i skogen 
for å lete etter Gulltopp, og kongen forbanner 
julestjernen. Men kongens forbannelse får 
julestjernen til å slokne. Etter mange år dukker en 
gruppe gjøglere opp og snart begynner ting å skje.

HUNDER SOM 
SNAKKER

Jekabs, Mimmi un runajosie suni,

Latvia/Polen 2019 regi Edmunds Jansons

språk Latvisk tale, engelsk tekst

spilletid 1t 10min aldersgrense Tillatt for alle

LØR 5. OKT KL. 15.30

Jakob bor i byen og drømmer om å bli arkitekt. 
Når faren skal på jobbreise, må Jakob bli igjen 
hjemme sammen med den sjefete kusina Mimmi 
og pappaen hennes, som har vært pirat. En lokal 
park i bydelen Maskachka skal utvikles til en ny 
skyskraperby av grådige spekulanter. Men Jakob 
og Mimmi henter hjelp fra et kobbel hunder som 
kan snakke!

FUGLEKRIGEN
Fuglekrigen i Kanøfleskoven, 

Danmark 1990 regi Jannik Hastrup

språk Norsk tale spilletid 1t 8min aldersgrense 6 år

TOR 3. OKT KL. 10.00 | TOR 3. OKT KL. 12.00
LØR 19. OKT KL. 15.00

Ravnen Fagin er fuglen som alle dyrene i Kanøfle-
skogen er redde for. Ingen vet hvordan de kan 
kvitte seg med ham, verken uglen, spurvene, duen 
eller musene. En dag lurer tenåringsspurven Olivia 
en katt i byen. Da møter hun Oliver. Sammen med 
de to musene Ingolf og Fredrik klekker Olivia og 
Oliver ut en plan for hvordan de kan fange Fagin.

FLUESUPPE + 
SIRRE STRIKK 

OG PADDE BALL
Flugsoppan/Kalle Stropp och Grodan Boll,

Sverige 1987/1991 regi Lennart og Ylva-Li 

Gustavsson/Jan Gissberg og Lars Emanuelson

språk Norsk tale spilletid 1t

aldersgrense Tillatt for alle

SØN 20. OKT KL. 14.00 | LØR 2. NOV KL. 15.00
SØN 17. NOV KL. 14.00 | SØN 24. NOV KL. 14.00

To kule tegnefilmer med modige frosker! Møt 
frosken Freddy som får hjelp av en katt når han 
skal ut og finne mauregg og Sirre og Padde som 
må redde vennene sine fra to rare kidnappere.

KAMEL
Norge 2019 regi Karl Emil Rikardsen

språk Norsk tale spilletid 1t 15min

aldersgrense Tillatt for alle

FRE 4. OKT KL. 10.00 | FRE 4. OKT KL. 12.00
SØN 13. OKT KL. 14.00

På en øy lengst nord i Norge bor søskenparet 
Torarin og Svalin. Når barna ønsker seg en hest, 
kjøper foreldrene i stedet to kameler fra Mongolia: 
Bor og Bestla. Familien oppdager snart at 
kameltrening ikke er for de uerfarne. Derfor reiser 
de til Mongolia for å finne en ekte kameltrener. 
Etter mange fantastiske opplevelser og møter 
med folk og dyr, finner de ham – langt, langt ute 
i Gobiørkenen. Men de er ikke helt forberedt på 
mongolske treningsmetoder. Vil kameltreneren 
klare å få skikk på kamelene?

SMÅEN
The Kid, USA 1921 regi Charles Chaplin

språk Stum, norske mellomtekster spilletid 52min 

aldersgrense Tillatt for alle

SØN 27. OKT KL. 14.00 | SØN 1. DES KL. 14.00

Morsom stumfilmkonsert med live piano! En 
mor etterlater sitt barn. Barnet blir funnet av en 
landstryker. Snart er "far og sønn" involvert i en 
blomstrende forretning som glassmakere. Småen 
knuser vinduene og landstrykeren reparerer dem. 
Men en dag finner barnemoren ut at hun vil ha 
tilbake sønnen sin. Hun har nå blitt rik og utlover 
en stor belønning. Plutselig er alle ute etter å 
skille landstrykeren og småen.

KARL-BERTIL 
JONSSONS JUL
Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton

Sverige 1975 regi Per Åhlin språk Norsk tale 

spilletid 25min aldersgrense Tillatt for alle

LØR 7. DES KL. 13.00 | SØN 15. DES KL. 14.00
LØR 21. DES KL. 15.00

En ekte Robin Hood-fortelling! Karl-Bertil har 
julejobb på posten og en dag får han en idé: Han 
vil ta med seg pakkene som er adressert til de 
aller rikeste for å glede de fattige på julaften. I 
all hemmelighet låner han farens nissedrakt og 
reiser til bydelen der de fattige bor.

PINNEMANN
Stick Man, Storbritannia 2015

regi Jeroen Jaspaert og Daniel Snaddon

språk Norsk tale spilletid 27min

aldersgrense Tillatt for alle

LØR 30. NOV KL. 15.00

Bli med Pinnemann på en reise gjennom årstidene 
der han kommer ut for de mest forunderlige ting! 
Han blir brukt som flaggstang på et sandslott, 
balltre, kvist i et fuglerede og som ved i en peis. 
Kan julenissen hjelpe Pinnemann hjem? Før filmen 
får du høre Håvard Paulsen lese høyt fra boka 
ZOG og de flygende legene, som er skrevet av 
samme forfatterpar, mens du får se tegningene på 
stort lerret i kinosalen!

FLIGHT OF THE 
BUTTERFLIES

Canada/USA/Mexico 2013

regi Mike Slee språk Engelsk tale, norsk tekst 

spilletid 40min aldersgrense Tillatt for alle

LØR 9. NOV KL. 13.00

Monarksommerfuglen er gul, brun og rød, med 
svarte striper og hvite flekker på vingene. Den 
er lett som en fjær, men likevel klarer den å fly 
over halve jorda og til Mexico i Sør-Amerika for 
å overvintre – og tilbake igjen om sommeren. 
Filmen forteller sommerfuglenes historie på en 
spennende måte, og er så vakker at du nesten 
mister pusten.

SPORTEGN + GHOSTBUSTERS
USA 1984 regi Ivan Reitman språk Engelsk tale, norsk tekst

spilletid 1t 57min aldersgrense 9 år

LØR 26. OKT KL. 15.00

Når New York hjemsøkes av spøkelser, får de tre parapsykologene Peter, Ray 
og Egon i spøkelsesbyrået Ghostbusters nok å gjøre. Utstyrt med nyutviklede 
protonpistoler skrider de til verks med stort pågangsmot og skyhøy gadget-
faktor. Klarer de å redde byen fra spøkelsene og gjenopprette lov og orden? 
Som forfilm får du se Ingvild Søderlinds nye norske skrekkfilm Sportegn.

GUBBEN OG KATTEN 
OG NISSEMASKINEN

Pettson & Findus; Tomtemaskinen, Sverige 2005

regi Jørgen Lerdam og Anders Sørensen

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

LØR 30. NOV KL. 13.00 | LØR 14. DES KL. 15.00 | LØR 21. DES KL. 13.00

Gubben lover katten at julenissen skal komme på besøk. I hemmelighet 
lager han en nisse som både kan snakke og bevege seg. På julaften kommer 
nissen, og katten blir glad! Gubben hadde aldri trodd at nissemaskinen skulle 
fungere så bra! Eller kanskje det ikke var nissemaskinen?

PLASS BAKPÅ KOSTEN
Room on the Broom, Storbritannia 2012

regi Jan Lachauer og Max Lang språk Norsk tale

spilletid 27min aldersgrense Tillatt for alle

LØR 26. OKT KL. 13.00

Plass bakpå kosten handler om ei heks som har en katt og en veldig høy hatt! 
Heksa inviterer en rar forsamling av dyr til å ta plass bakpå den flygende 
sopelimen sin, til stor irritasjon for katten. Katten er imidlertid glad for at de er 
mange når de må redde heksa fra en farlig drage.

SUPA MODO
Kenya/Tyskland 2018 regi Likarion Wainaina

språk Engelsk, kikuyu og swahili tale, norsk tekst

spilletid 1t 14min aldersgrense 9 år

SØN 10. NOV KL. 14.30

Ni år gamle Jo dagdrømmer om å være en superhelt. Men Jo er ikke helt som 
andre niåringer; hun ligger på sykehus. Når hun ikke har lenge igjen å leve, 
flytter moren henne hjem for å være med familien. Så får storesøster Mwix en 
idé: Hun vil forvandle Jo til superhelten Supa Modo! Hele landsbyen hjelper 
til, og plutselig blir virkeligheten til en fantasi, der Jo har ekte superkrefter. 
Hun kan flytte på ting og stoppe tiden! Supa Modo er en perle av en film som 
vil få deg til å smile, le og gråte på en gang.
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BILLE
Latvia 2018 regi Inara Kolmane

språk Latvisk tale, norsk tekst

spilletid 1t 45min aldersgrense 6 år

LØR 5. OKT KL. 13.00

Bille er en oppvakt og talentfull jente som vokser 
opp i en fattig familie. Foreldrene krangler og 
moren er streng. I møte med livets harde realiteter 
blir Billes livlige fantasi en tilflukt. Gjennom 
et fantastisk skuespill og vakkert bildespråk, 
opplever vi Billes undring over verden og hennes 
møte med virkeligheten. Vi blir også med når hun 
rømmer av sted for å finne sitt eget Drømmeland.

JØRGEN + ANNE 
= SANT

Norge 2011 regi Anne Sewitsky

språk Norsk tale spilletid 1t 26min aldersgrense 6 år

MAN 30. SEPT KL. 10.00 | MAN 30. SEPT KL. 12.00
LØR 12. OKT KL. 13.00

Tøffe og viljesterke Anne går i femte klasse 
og blir hodestups forelsket i den nye gutten i 
klassen, Jørgen. Men hun får en stor utfordring 
når det viser seg at skolens peneste jente også 
er forelsket i Jørgen. Hun har nydelig hestehale, 
pene klær og er skuespiller i en tv-reklame. Anne 
lar seg ikke skremme, og tar opp konkurransen 
sammen med sin beste venninne.

ERNEST OG 
CELESTINE

Ernest et Celestine, Frankrike 2012

regi Benjamin Renner, Stéphane Aubier og

Vincent Patar språk Norsk tale spilletid 1t 19min 

aldersgrense Tillatt for alle

TIR 1. OKT KL. 10.00 | TIR 1. OKT KL. 12.00
LØR 12. OKT KL. 15.00

Celestine er ei uredd mus. Hun tror ikke at alle 
bjørner er farlige. Når hun møter musikantbjørnen 
Ernest starter et uvanlig vennskap, som snart 
fører til at de må flykte fra både bjørne- og 
musepolitiet. En morsom og sjarmerende 
animasjonsfilm med flotte tegninger!

HELDIGGRISEN 
BABE

Babe, USA/Australia 1995

regi Chris Noonan språk Norsk tale

spilletid 1t 32min aldersgrense 6 år

ONS 2. OKT KL. 10.00 | ONS 2. OKT KL. 12.00
LØR 19. OKT KL. 13.00

Dette er historien om Babe, en liten søt grisunge 
som ganske tilfeldig ender opp på herr og fru 
Hoggetts lille bondegård. Babe finner etter hvert 
sin plass på gården, men han er ikke helt fornøyd 
med å bare være en vanlig gris. Babe syns 
hverdagen blir litt kjedelig og vil heller gjete sauer, 
slik som hundene på gården. Men kan en gris 
egentlig bli en gjeterhund?

HISTORIEN OM DEN 
GRÅTENDE KAMEL

Die Geschichte vom weinenden Kamel

Tyskland/Mongolia 2003 regi Byambasuren Davaa 

og Luigi Falorni språk Mongolsk tale, norsk 

tekst spilletid 1t 31min aldersgrense Tillatt for 

alle

LØR 2. NOV KL. 13.00 | LØR 16. NOV KL. 13.00
LØR 23. NOV KL. 15.00

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.

JUNGELBOKEN
The Jungle Book, USA 2016

regi Jon Favreau språk Engelsk tale, norsk tekst 

spilletid 1t 46min aldersgrense 9 år

LØR 9. NOV KL. 14.30

Mowgli har vokst opp hos en ulvefamilie. Han 
føler seg truet av tigeren Shere Khan og må 
forlate stedet hvor han føler seg hjemme. På 
reisen for å finne ut hvem han kan være – 
jungelboer eller menneske – får han selskap av 
panteren Bagheera, bjørnen Baloo, pytonslangen 
Ka, apen King Louie og mange flere. Det er laget 
film av historien før, men denne utgaven er laget 
i levende bilder. De dataskapte dyreskikkelsene 
ser veldig ekte ut og gir en helt egen nerve til 
fortellingen.

DEN LILLE 
KAMERATEN
Seltsimees laps, Estland 2018

regi Moonika Siimets språk Estisk tale,

engelsk tekst spilletid 1t 39min

aldersgrense Tillatt for alle

SØN 6. OKT KL. 14.00

Seks år gamle Leelo vokser opp i Estland på 
50-tallet, og merker at landet hennes forandrer 
seg. Leelos høyeste ønske er å bli med i de unges 
røde brigader. Når moren hennes blir tiltalt for 
forræderi og sendes til en fangeleir, gjør Leelo alt 
hun kan for å oppføre seg ordentlig. Håpet hennes 
er at moren skal få komme tilbake. 

LØVETANNBARN
Ma vie de Courgette, Sveits 2016

regi Claude Barras språk Norsk tale

spilletid 1t 5min aldersgrense 6 år

SØN 3. NOV KL. 14.00 | LØR 23. NOV KL. 13.00
SØN 8. DES KL. 14.00

Løvetannbarnet Isak mister moren sin og må flytte 
på barnehjem. Her finner han seg etterhvert til 
rette og får venner. Dessuten møter han Raymond, 
en staut og trivelig politimann! Med en særpreget 
og fargerik animasjon forteller filmen en varm og 
humoristisk historie om verdifulle barn som må 
reddes unna vanskelige voksne, og om det å finne 
sin egen vei i livet.

THE BOY AND 
THE BEAST
Bakemono no ko, Japan 2015

regi Mamoru Hosoda språk Japansk tale, norsk 

tekst spilletid 1t 59min aldersgrense 12 år

SØN 10. NOV KL. 14.00

Når moren dør rømmer ni år gamle Ren hjemmefra. 
Han blir tatt hånd om av Kumatetsu, en samurai-
kriger fra et parallelt univers hvor alle vesener 
har dyreskikkelse. Ren starter et nytt liv som 
læregutt – og det blir langt fra enkelt. Akkurat som 
Jungelboken handler The Boy and the Beast om 
å være splittet mellom livet som dyr og menneske. 
En film full av driv, med humor, action og nydelig 
skildring av forholdet mellom barn og voksen.

REISEN TIL 
JULESTJERNEN

Norge 1976 regi Ola Solum

språk Norsk tale spilletid 1t 32min

aldersgrense Tillatt for alle

LØR 7. DES KL. 15.00 | LØR 14. DES KL. 13.00
SØN 22. DES KL. 14.00

På selveste julaften forsvinner prinsesse Gulltopp, 
etter at den slemme greven har lurt henne til å gå 
ut for å finne julestjernen. Kongen og dronningen 
blir fra seg av sorg. Dronningen går ut i skogen 
for å lete etter Gulltopp, og kongen forbanner 
julestjernen. Men kongens forbannelse får 
julestjernen til å slokne. Etter mange år dukker en 
gruppe gjøglere opp og snart begynner ting å skje.

HUNDER SOM 
SNAKKER

Jekabs, Mimmi un runajosie suni,

Latvia/Polen 2019 regi Edmunds Jansons

språk Latvisk tale, engelsk tekst

spilletid 1t 10min aldersgrense Tillatt for alle

LØR 5. OKT KL. 15.30

Jakob bor i byen og drømmer om å bli arkitekt. 
Når faren skal på jobbreise, må Jakob bli igjen 
hjemme sammen med den sjefete kusina Mimmi 
og pappaen hennes, som har vært pirat. En lokal 
park i bydelen Maskachka skal utvikles til en ny 
skyskraperby av grådige spekulanter. Men Jakob 
og Mimmi henter hjelp fra et kobbel hunder som 
kan snakke!

FUGLEKRIGEN
Fuglekrigen i Kanøfleskoven, 

Danmark 1990 regi Jannik Hastrup

språk Norsk tale spilletid 1t 8min aldersgrense 6 år

TOR 3. OKT KL. 10.00 | TOR 3. OKT KL. 12.00
LØR 19. OKT KL. 15.00

Ravnen Fagin er fuglen som alle dyrene i Kanøfle-
skogen er redde for. Ingen vet hvordan de kan 
kvitte seg med ham, verken uglen, spurvene, duen 
eller musene. En dag lurer tenåringsspurven Olivia 
en katt i byen. Da møter hun Oliver. Sammen med 
de to musene Ingolf og Fredrik klekker Olivia og 
Oliver ut en plan for hvordan de kan fange Fagin.

FLUESUPPE + 
SIRRE STRIKK 

OG PADDE BALL
Flugsoppan/Kalle Stropp och Grodan Boll,

Sverige 1987/1991 regi Lennart og Ylva-Li 

Gustavsson/Jan Gissberg og Lars Emanuelson

språk Norsk tale spilletid 1t

aldersgrense Tillatt for alle

SØN 20. OKT KL. 14.00 | LØR 2. NOV KL. 15.00
SØN 17. NOV KL. 14.00 | SØN 24. NOV KL. 14.00

To kule tegnefilmer med modige frosker! Møt 
frosken Freddy som får hjelp av en katt når han 
skal ut og finne mauregg og Sirre og Padde som 
må redde vennene sine fra to rare kidnappere.

KAMEL
Norge 2019 regi Karl Emil Rikardsen

språk Norsk tale spilletid 1t 15min

aldersgrense Tillatt for alle

FRE 4. OKT KL. 10.00 | FRE 4. OKT KL. 12.00
SØN 13. OKT KL. 14.00

På en øy lengst nord i Norge bor søskenparet 
Torarin og Svalin. Når barna ønsker seg en hest, 
kjøper foreldrene i stedet to kameler fra Mongolia: 
Bor og Bestla. Familien oppdager snart at 
kameltrening ikke er for de uerfarne. Derfor reiser 
de til Mongolia for å finne en ekte kameltrener. 
Etter mange fantastiske opplevelser og møter 
med folk og dyr, finner de ham – langt, langt ute 
i Gobiørkenen. Men de er ikke helt forberedt på 
mongolske treningsmetoder. Vil kameltreneren 
klare å få skikk på kamelene?

SMÅEN
The Kid, USA 1921 regi Charles Chaplin

språk Stum, norske mellomtekster spilletid 52min 

aldersgrense Tillatt for alle

SØN 27. OKT KL. 14.00 | SØN 1. DES KL. 14.00

Morsom stumfilmkonsert med live piano! En 
mor etterlater sitt barn. Barnet blir funnet av en 
landstryker. Snart er "far og sønn" involvert i en 
blomstrende forretning som glassmakere. Småen 
knuser vinduene og landstrykeren reparerer dem. 
Men en dag finner barnemoren ut at hun vil ha 
tilbake sønnen sin. Hun har nå blitt rik og utlover 
en stor belønning. Plutselig er alle ute etter å 
skille landstrykeren og småen.

KARL-BERTIL 
JONSSONS JUL
Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton

Sverige 1975 regi Per Åhlin språk Norsk tale 

spilletid 25min aldersgrense Tillatt for alle

LØR 7. DES KL. 13.00 | SØN 15. DES KL. 14.00
LØR 21. DES KL. 15.00

En ekte Robin Hood-fortelling! Karl-Bertil har 
julejobb på posten og en dag får han en idé: Han 
vil ta med seg pakkene som er adressert til de 
aller rikeste for å glede de fattige på julaften. I 
all hemmelighet låner han farens nissedrakt og 
reiser til bydelen der de fattige bor.

PINNEMANN
Stick Man, Storbritannia 2015

regi Jeroen Jaspaert og Daniel Snaddon

språk Norsk tale spilletid 27min

aldersgrense Tillatt for alle

LØR 30. NOV KL. 15.00

Bli med Pinnemann på en reise gjennom årstidene 
der han kommer ut for de mest forunderlige ting! 
Han blir brukt som flaggstang på et sandslott, 
balltre, kvist i et fuglerede og som ved i en peis. 
Kan julenissen hjelpe Pinnemann hjem? Før filmen 
får du høre Håvard Paulsen lese høyt fra boka 
ZOG og de flygende legene, som er skrevet av 
samme forfatterpar, mens du får se tegningene på 
stort lerret i kinosalen!

FLIGHT OF THE 
BUTTERFLIES

Canada/USA/Mexico 2013

regi Mike Slee språk Engelsk tale, norsk tekst 

spilletid 40min aldersgrense Tillatt for alle

LØR 9. NOV KL. 13.00

Monarksommerfuglen er gul, brun og rød, med 
svarte striper og hvite flekker på vingene. Den 
er lett som en fjær, men likevel klarer den å fly 
over halve jorda og til Mexico i Sør-Amerika for 
å overvintre – og tilbake igjen om sommeren. 
Filmen forteller sommerfuglenes historie på en 
spennende måte, og er så vakker at du nesten 
mister pusten.

SPORTEGN + GHOSTBUSTERS
USA 1984 regi Ivan Reitman språk Engelsk tale, norsk tekst

spilletid 1t 57min aldersgrense 9 år

LØR 26. OKT KL. 15.00

Når New York hjemsøkes av spøkelser, får de tre parapsykologene Peter, Ray 
og Egon i spøkelsesbyrået Ghostbusters nok å gjøre. Utstyrt med nyutviklede 
protonpistoler skrider de til verks med stort pågangsmot og skyhøy gadget-
faktor. Klarer de å redde byen fra spøkelsene og gjenopprette lov og orden? 
Som forfilm får du se Ingvild Søderlinds nye norske skrekkfilm Sportegn.

GUBBEN OG KATTEN 
OG NISSEMASKINEN

Pettson & Findus; Tomtemaskinen, Sverige 2005

regi Jørgen Lerdam og Anders Sørensen

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

LØR 30. NOV KL. 13.00 | LØR 14. DES KL. 15.00 | LØR 21. DES KL. 13.00

Gubben lover katten at julenissen skal komme på besøk. I hemmelighet 
lager han en nisse som både kan snakke og bevege seg. På julaften kommer 
nissen, og katten blir glad! Gubben hadde aldri trodd at nissemaskinen skulle 
fungere så bra! Eller kanskje det ikke var nissemaskinen?

PLASS BAKPÅ KOSTEN
Room on the Broom, Storbritannia 2012

regi Jan Lachauer og Max Lang språk Norsk tale

spilletid 27min aldersgrense Tillatt for alle

LØR 26. OKT KL. 13.00

Plass bakpå kosten handler om ei heks som har en katt og en veldig høy hatt! 
Heksa inviterer en rar forsamling av dyr til å ta plass bakpå den flygende 
sopelimen sin, til stor irritasjon for katten. Katten er imidlertid glad for at de er 
mange når de må redde heksa fra en farlig drage.

SUPA MODO
Kenya/Tyskland 2018 regi Likarion Wainaina

språk Engelsk, kikuyu og swahili tale, norsk tekst

spilletid 1t 14min aldersgrense 9 år

SØN 10. NOV KL. 14.30

Ni år gamle Jo dagdrømmer om å være en superhelt. Men Jo er ikke helt som 
andre niåringer; hun ligger på sykehus. Når hun ikke har lenge igjen å leve, 
flytter moren henne hjem for å være med familien. Så får storesøster Mwix en 
idé: Hun vil forvandle Jo til superhelten Supa Modo! Hele landsbyen hjelper 
til, og plutselig blir virkeligheten til en fantasi, der Jo har ekte superkrefter. 
Hun kan flytte på ting og stoppe tiden! Supa Modo er en perle av en film som 
vil få deg til å smile, le og gråte på en gang.
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SEPTEMBER
MANDAG 30. SEPTEMBER
10.00 Jørgen + Anne = sant 6 år
12.00 Jørgen + Anne = sant 6 år

OKTOBER
TIRSDAG 1. OKTOBER
10.00 Ernest og Celestine Tillatt for alle
12.00 Ernest og Celestine Tillatt for alle

ONSDAG 2. OKTOBER
10.00 Heldiggrisen Babe 6 år
12.00 Heldiggrisen Babe 6 år

TORSDAG 3. OKTOBER
10.00 Fuglekrigen 6 år
12.00 Fuglekrigen 6 år

FREDAG 4. OKTOBER
10.00 Kamel Tillatt for alle
12.00 Kamel Tillatt for alle

LØRDAG 5. OKTOBER
13.00 Bille 9 år
15.30 Hunder som snakker Tillatt for alle

SØNDAG 6. OKTOBER
14.00 Den lille kameraten 12 år

LØRDAG 12. OKTOBER
13.00 Jørgen + Anne = sant 6 år
15.00 Ernest og Celestine Tillatt for alle

SØNDAG 13. OKTOBER
14.00 Kamel Tillatt for alle

LØRDAG 19. OKTOBER
13.00 Heldiggrisen Babe 6 år
15.00 Fuglekrigen 6 år

SØNDAG 20. OKTOBER
14.00 Sirre Strikk og Padde Ball + 

Fluesuppe Tillatt for alle

LØRDAG 26. OKTOBER
13.00 Plass bakpå kosten Tillatt for alle
15.00 Sportegn + Ghostbusters 12 år

SØNDAG 27. OKTOBER
14.00 Småen Tillatt for alle

NOVEMBER
LØRDAG 2. NOVEMBER
13.00 Historien om den gråtende kamel 

Tillatt for alle
15.00 Sirre Strikk og Padde Ball + 

Fluesuppe Tillatt for alle

SØNDAG 3. NOVEMBER
14.00 Løvetannbarn 9 år

LØRDAG 9. NOVEMBER
13.00 Flight of the Butterflies Tillatt for alle
14.30 Jungelboken 9 år

SØNDAG 10. NOVEMBER
14.00 The Boy and the Beast 6 år
14.30 Supa Modo 9 år

LØRDAG 16. NOVEMBER
13.00 Historien om den gråtende kamel 

Tillatt for alle

SØNDAG 17. NOVEMBER
14.00 Sirre Strikk og Padde Ball + 

Fluesuppe Tillatt for alle

LØRDAG 23. NOVEMBER
13.00 Løvetannbarn 9 år
15.00 Historien om den gråtende kamel 

Tillatt for alle

SØNDAG 24. NOVEMBER
14.00 Sirre Strikk og Padde Ball + 

Fluesuppe Tillatt for alle

LØRDAG 30. NOVEMBER
13.00 Gubben og katten og 

nissemaskinen Tillatt for alle
15.00 Pinnemann Tillatt for alle

DESEMBER
SØNDAG 1. DESEMBER
14.00 Småen Tillatt for alle

LØRDAG 7. DESEMBER
13.00 Karl-Bertil Jonssons jul Tillatt for alle
15.00 Reisen til julestjernen Tillatt for alle

SØNDAG 8. DESEMBER
14.00 Løvetannbarn 9 år

LØRDAG 14. DESEMBER
13.00 Reisen til julestjernen Tillatt for alle
15.00 Gubben og katten og 

nissemaskinen Tillatt for alle

SØNDAG 15. DESEMBER
14.00 Karl-Bertil Jonssons jul Tillatt for alle

LØRDAG 21. DESEMBER
13.00 Gubben og katten og 

nissemaskinen Tillatt for alle
15.00 Karl-Bertil Jonssons jul Tillatt for alle

SØNDAG 22. DESEMBER
14.00 Reisen til julestjernen Tillatt for alle
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