
PROGRAM

NORDKAPP BARNE- OG 
UNGDOMSFILMFESTIVAL

5. - 7. september 2014



VELKOMMEN tiL NORdKAPP bARNE- 
OG uNGdOMsfiLMfEstiVAL

Nordkapp Barne- og Ungdomsfilmfestival (BUFF) 
arrangeres i år for ellevte gang. Det blir mange nye 

forandringer når vi i år presenterer programmet for BUFF. 
Vi viser filmer for barn og ungdom under hele filmfestivalperioden 

5.- til  7.- og 10.- til 13.september. En stor forandring er at BUFF 
hovedsakelig arrangeres helgen før Nordkapp Filmfestival.

Dette fordi vi ønsker at barn og 
ungdom skal få de beste salene å se film i. 

Det betyr at vi viser ferske  filmer på kinoen og i aulaen. 
Dere skal få hele festivalteltet for dere selv. Her blir det 
filmfestivalcafè, dans, musikk, skumparty, aktiviteter i 

forkant av filmer, fiskesprell og en hyggelig 
møteplass i tre dager. 

Lykke til med filmfesten for alle barn og ungdommer.

Edelh Ingebrigtsen
Festivalsjef Nordkapp Filmfestival 

design: Jon Morten Nordang / jomonorda@online.no

Trykk: Bjørkmanns Trykkeri, Alta



Priser barne- og ungdomsfilmfestivalen:
Enkeltbilletter: 60,- / 80,- / 90,-(3D)

Festivalpass: 350,-

fredag                 
Lørdag              
søndag             

fEstiVALtELtEt

kl 15.00 - 24.00
kl 10.30 - 24.00
kl 11.00 - 21.00

festivalteltet er en hyggelig møteplass for barn og ungdom 
under hele barne- og ungdomsfilmfestivalen. Våre frivillige vil 
sørger for god stemning. det er salg av varm og kald mat, kaker, 
fargerike drikker og masse poppkorn og sukkertøy! i tillegg vil 

det skje  mange morsomme arrangement i teltet. 
”Kom innom da vel!”

VELKOMMEN tiL EN sPENNENdE MØtEPLAss!



fredag 5. sePtember 
1500 AnsiktsmAling for bArn   tELtEt
1700 Åpning bArn: flY 2 brAnn & rendning  KiNOEN
 forfilm Åpning bArn: #sUmmer
1700 mAlefiCent    AuLAEN
1930 Åpning Ungdom: JAkten pÅ berlUsConi KiNOEN
 forfilm Åpning Ungdom: pUsH
1930 peAbodY & sHermAn   AuLAEN
1930 dAnse-worksHop     tELtEt
2130 step Up All in 3d   KiNOEN
2130 tHe eXpendAbles   AuLAEN
0000 As AboVe, so below   KiNOEN
   

lØrdag 6. sePtember
1100 gUbben & kAtten mAsekrÅker og besteVenner KiNOEN
1100 torden & mAgi    AuLAEN
1230 fiskesprell. grilling AV fisk.   tELtEt
1400 tHe fAUlt in oUr stArs   KiNOEN
 forfilm: ROcKy tOP - Nycity sLicKERs
1400 kUle krYp    AuLAEN
1600 diVergent    AuLAEN
1630 den fAntAstiske rAketten  KiNOEN
1800 skUmpArtY 1. - 6. klAsse   tELtEt
1845 let`s be Cops             KiNOEN
1845 AnimAsJonsfilm   AuLAEN
2030 skUmpArtY 7. klAsse og oppoVer  tELtEt
2030 into tHe storm    KiNOEN
2030 wHAt if     AuLAEN
2300 sin CitY: A dAme to kill for  KiNOEN     
 
* kortfilmene pUsH og #sUmmer Vil bli Vist som forfilm flere gAnger Under nordkApp bArne- og UngdomsfilmfestiVAl.



sØndag 7. sePtember
1100 AnsiktsmAling for bArn   tELtEt
1200 postmAnn pAt blir kJendis  KiNOEN
1200 into tHe storm    AuLAEN
1400 filmkUrs med dAns/beVegelse   stORbuKt
1400 wHAt if     KiNOEN
1400 gUbben & kAtten mAsekrÅker og besteVenner AuLAEN
1600 Vinden stiger    KiNOEN
1600 AmAZoniA             AuLAEN
1830 thE sELfish GiANt   KiNOEN
1830 AntboY     AuLAEN
2100 beAtles     KiNOEN
 forfilm: ROcKy tOP - Nycity sLicKERs
2100 JAkten pÅ berlUsConi   AuLAEN

onsdag 10. sePtember
1800 kUle krYp    AuLAEN
2000 into tHe storm    AuLAEN

torsdag 11. sePtember
1700 flY 2 - bRANN & RENdNiNG  AuLAEN
1900 ´71     AuLAEN

fredag 12. sePtember
1800 AmAZoniA    AuLAEN
2000 bØrning    AuLAEN
2200 gJenforeningen   AuLAEN

lØrdag 13. sePtember
1200 flY 2 - bRANN & RENdNiNG  AuLAEN 
2230 wHAt if     AuLAEN
2300 lUCY     KiNOEN



Push  
 forfilm til Åpningsfilmen JAkten pÅ berlUsConi / 2min

Mads Dyrstad er 25 år, har stått på skateboard i snart 12 år, og drevet med film i nesten 
like mange år. Han har lagd uendelig mange små filmsnutter som involverer skatere 
i kommunen. ”Nå har jeg lagd denne ”Push” i et forsøk på å være litt mere ”artsy” og 
kanskje litt mer seriøs, filmen dreier seg i bunn og grunn om hvordan det kan være og 
for så vidt ER å være en skater i verdens nordligste by. Har prøvd å få med det kalde og 

mørke klimaet som er her oppe, samt litt av vår kultur.”

Regi: Mads dyRstad JøRgensen  steadycaM-sJåføR: toR-åge dyRstad skateR: chRistian Vollan

honningsVåg Mai 2014 

hiRNAKiNO   
 Vises i forkAnt AV Alle filmer / 33sek

Regine Toften Holst er 21 år og fra Honningsvåg. Nå går hun 2. året på Animasjon ved 
Høgskolen i Volda. Hirnakino er en informasjonsfilm som ber deg vise hensyn i kinosa-
len. Den ble laget i forbindelse med en skoleoppgave, og er den første seriøse cutout-

animasjonen hun har laget. Sjekk ut bloggen hennes på tatchudorf.blogspot.com

Regi og lyd: Regine toften holst 



fLy 2 - bRANN & REdNiNG 1t23 min /Alle

Når det verdensberømte ”racer”-flyet Dusty får vite at 
motoren hans er skadet, og han muligens aldri kan 
konkurrere igjen, må han skifte gir og blir kastet inn i 
brannvesenets rednings- og slukningstjeneste.

fiLMiNfO

MALEficENt  1t37min / 11År

Vi kjenner alle historien om Tornerose; en ond fe kaster 
en forbannelse som sier at Tornerose på sin 16 års 
fødselsdag skal stikke seg på en spinne tein og sove 
i 100 år. Den onde feen er Maleficent, men hvorfor er 
hun så ond?

JAKtEN PÅ bERLuscONi 1t32min 
Den smålubne travkusken Bjarte får ikke lenger de gode 
hestene og må i desperasjon ty til fusk for å betjene stor 
gjeld. Et mislykket dopingforsøk ender med kidnapping 
av premiehesten Berlusconi og jakten er i gang.

PEAbOdy & shERMAN  1t32min / 7År

Hr. Peabody er en oppfinner, businessmann, forsker, 
gourmetkokk, to ganger Olympisk mester og et geni...
som tilfeldigvis også er en hund. Ved å bruke den mest 
fantastiske oppfinnelsen, tidsreisemaskinen TILBAK, 
reiser han og adoptivsønnen Sherman tilbake i tid og 
opplever noen av de største hendelser i jordens historie.



fiLMiNfO
stEP uP ALL iN  1t52min / Alle

Sean Asa, kompisen Eddy og deres dansecrew ”The 
Mob” hadde medvind da de ankom Los Angeles som 
stjernene i en stor reklamekampanje. Et år senere kan 
de ikke en gang få en audition i det sykt krevende og 
konkurransepregede profesjonelle dansemiljøet. De 
fleste i crewet er klare for å dra tilbake til Miami, men 
Sean er fast bestemt på å erobre Hollywood - om han 
så må gjøre det alene!

thE EXPENdAbLEs 2t6min / 15År

Barney, Christmas og resten av teamet møter Conrad 
Stonebanks, som for mange år siden grunnla The 
Expendables sammen med Barney. Etter det ble Stone-
banks en hensynsløs våpenhandler som Barney så seg 
tvungen til å ta livet av. Det gikk ikke etter Barneys plan.

As AbOVE, sO bELOw  1t33min / 15År

Under gatene i Paris strekker det seg milevis av kata-
komber hvor utallige sjeler har sitt siste hvilested. En 
arkeolog og teamet hennes begir seg inn i den enorme 
labyrinten av hodeskaller og benrester. Dypt der inne 
i dødens rike oppdager de den forferdelige hemme-
ligheten som katakombene ble bygget for å skjule. ”As 
Above, So Below” er en reise inn i terror og galskap du 
sent vil glemme.

GubbEN & KAttEN - MAsEKRÅKER 
OG bEstEVENNER  1t29min / Alle

Gubben bor i et lite, rødt hus og tilbringer dagene med 
å hugge ved, finne opp saker og ting, fiske og mate sine 
kyllinger. Egentlig har han alt han trenger, men iblant 
kan han føle seg litt alene. Derfor blir lykken stor når 
hans snille nabo kommer innom med en presang - en 
liten morso m katt.



tORdEN & MAGi   1t15min / Alle

Den hjemløse kattungen Torden flytter inn hos den 
pensjonerte magikeren Laurits i et herskapshus fylt til 
randen med snakkende dyr og et imponerende utvalg 
magiske leker og roboter.

fiLMiNfO

thE fAuLt iN OuR stARs  1t59min / 7År

Hazel og Gus er to ekstraordinære tenåringer, som deler 
en skarp humor, en forakt for det konvensjonelle, og en 
kjærlighet som tar dem - og oss - på en uforglemmelig 
reise. Deres forhold er enda mer mirakuløst, gitt at de 
møtes og forelsker seg i en støttegruppe for kreftram-
mede.

KuLE KRyP  1t28min / Alle

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 hans maurtue 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.- 

diVERGENt  2t19min / 11År

For Beatrice Prior står valget mellom å bli værende med 
familien, eller å være den hun innerst inne vet hun er. 
Hun treffer et valg som overrasker alle, inkludert henne 
selv. Under ekstreme fysiske og psykiske prøvelser må 
Beatrice forsøke å avgjøre hvem som er hennes egent-
lige venner. Tør hun å stole på sin karismatiske, men 
hemmelighetsfulle trener Four?



fiLMiNfO
dEN fANtAstisKE RAKEttEtN  
1t36min / 11År

Folk sier det hviler en forbannelse over ti år gamle Ahlo, 
at han bringer ulykke over dem som er i nærheten av 
ham. Etter at alle i landsbyen må flytte fordi et enormt 
damanlegg skal bygges, reiser han sammen med faren 
og bestemoren gjennom et frodig, men krigsherjet 
Laos for å finne et nytt hjem. 

LEt`s bE cOPs  1t44min / 11År

Det er sommerens ultimate politifilm, -bortsett fra at 
de ikke er ekte politi. Når to kompiser kler seg ut som 
fullverdige konstabler til en kostymefest, blir de plutse-
lig nabolagets helter. Men deres heltemot blir fort satt 
på prøve da de blir dratt med inn i en verden av ekte 
gangstere og sleipe politietterforskere.

iNtO thE stORM  1t29min / 11År

I løpet av en eneste dag blir byen Silverton herjet av de 
ekstraordinære naturkreftene. Hele byens skjebne er 
truet av en uberegnelig og dødelig tornado som ifølge 
eksperter bare vil fortsette å øke i styrke. De fleste søker 
dekning, mens noen løper i retning infernoet. Med 
fare for eget liv må de se hvor nærme de kan komme 
syklonen - og hvor ekstreme bilder de kan klare å fange 
med sine fotokameraer.



whAt if  1t33min / 7År

Den håpløst romantiske Wallace har droppet ut av me-
disinstudiet og har brent seg på kjærligheten; først ved 
foreldrenes traumatiske skilsmisse og senere på sin utro 
eks-kjæreste. Når han møter Chantry, som dessverre er 
i et forpliktende forhold til kjæresten Ben, oppstår en 
umiddelbar gnist mellom dem. De velger å ignorere 
tiltrekningen og bestemmer seg for å bli venner...

fiLMiNfO

siN city: A dAME tO KiLL fOR  
1t42min / 15År

I byens mørke, underjordiske ganger planlegger 
Dwight (Brolin) sin hevn over Ava Lord (Green), kvinnen 
som sviktet ham. Samtidig forsøker Nancy (Alba) å finne 
en måte å håndtere Hartigans død på.

POstMANN PAt bLiR KJENdis1t27min 
Pats nye kollega Edvin går med onskapsfulle planer om 
å ta over Postens kontor g ta i bruk robot-postmenn. 
Dette kan også sabotere Postmann Pats planlagte fe-
rietur til Italia med sin kone. Men når Pat får vite om en 
talentkonkurranse på tv hvor førsteprisen er nettopp en 
reise til Italia, da bestemmer han seg for å søke lykken 
som tv-stjerne og kjendis. 

ViNdEN stiGER  2t6min / 7År

Jiro ønsker å fly, men han er nærsynt og må derfor 
oppgi drømmen om å bli pilot. Han bestemmer seg i 
stedet for å bli flykonstruktør. Inspirert av den italien-
ske flydesigneren Caproni setter han alt inn på å lage 
flygende kunstverk. I 1927 får han jobb på en av Japans 
ledende flyfabrikker og begynner å utvikle det som 
skulle bli jagerflyet Zero som japanerne brukte under 
andre verdenskrig.



fiLMiNfO
AMAzONiA  1t23min 
Vi møter den tamme og utrolig søte apen Saï idet han 
blir satt på et småfly på vei til sin neste sirkusopptreden. 
Plutselig styrter flyet midt over Amazonas. Piloten ber-
ger seg ut og Saï blir overlatt til seg selv, men heldigvis 
reddes han ut av buret sitt av en nysgjerrig maursluker. 
Det er en redd liten apekatt som legger ut på reise for å 
utforske omgivelsene. 

thE sELfish GiANt  1t33min / 11År

Den hyperaktive trettenåringen Arbor blir utvist fra 
skolen. Han trekker med seg bestevennen Swifty, en 
harmonisk og svært lojal venn. Arbeiderklasseguttene 
begynner å jobbe for skraphandleren Kitten, som raskt 
alarmeres av Arbors anarkistiske selvstendighet. Kittens 
forfordeling av Arbor blir skjebnesvanger både for gut-
tene og for ham selv.

ANtbOy  1t16min / 7År

12 år gamle Pelle en helt vanlig gutt. Pelle synes at han 
er altfor vanlig. Men så blir han bitt av en mutert maur 
og får utrolig nok maurens krefter. Ved hjelp av sin venn 
William blir han en ekte superhelt: Antboy. Og godt er 
det, for det finnes også skurker med superkrefter i den 
danske småbyen.

bEAtLEs  1t54min / 7År

På en norskeksamen 1968 forteller Kim Karlsen historien 
om året som har gått. Historien om Beatles. Historien 
om året da Kim, som verken kan synge eller spille, blir 
utnevnt til guttegjengens Paul McCartney. Året da de 
startet band. Året da Kim og gjengen måtte danke ut 
konkurrerende band og sjarmere iskalde Cecilier for 
å kunne krone seg selv verdig sine store idoler. The 
Beatles. 



fiLMiNfO
`71  1t39min / 15År 
Det britiske krigsdramaet ’71 er en eksplosiv og impo-
nerende debut av Yann Demange. Som tittelen sier er vi 
i 1971, bokstavelig talt på frontlinjen inne i Belfast. Gary 
Hook er engelsk soldat, fanget bak fiendens linjer.

bØRNiNG 1t32min / Alle

Brom brom - action og humor i ekstraordinært bilrace 
fra Oslo til Nordkapp. Børning er noe så uvanlig som en 
norsk bilfilm med Anders Baasmo Christiansen, Jenny 
Skavlan, Otto Jespersen og Sven Nordin.

Lucy  1t29min / 15År

I Luc Bessons ”Lucy” spiller Scarlett Johansson en ung 
kvinne som tvinges til å utføre en jobb for en narkotika-
liga. Oppdraget går galt, og hun tas til fange mens de 
farlige stoffene hun smugler i magen lekker ut i krop-
pen. Men i stedet for å dø av en overdose, forvandles 
hun til en nådeløs drapsmaskin som evolverer seg i et 
stadig raskere tempo.

GJENfORENiNGEN  1t29min / 11År

Alle er invitert... nesten! 
Under en gjenforening for ungdomsskolen reiser Anna 
seg og forteller om hvordan hun opplevde skoletiden. 
Historien om ni år med mobbing og utestenging vek-
ker først sympati, men når Anna forsetter å konfrontere 
sine tidligere klassekamerater vokser irritasjonen. 



annonse Nordkapp Godsterminal As
din lokale godstransportør/skipsagent.

støtter alltid barn og ungdom!

fiLMiNfO
#suMMER  55sek/ 
forfilm til Åpningsfilmen flY 2 brAnn og redning 
Ellinor Lilja Haug Jensen er 12 år og bor i Honningsvåg. 
Hun har laget en musikkvideo om sommer. 

MALE-WORKSHOP
Alle barn kan få male sin egen fisk!
festivalteltet
Lørdag  kl 11.00-14.00

ROcKy tOP - Nycity sLicKERs  
forfilm til tHe fAUlt in oUr stArs og tHe beAtles

NYCity Slickers er et bluegrass band fra New York City 
med mye energi.  Filmregissør Knut Erik Jensen har 
laget en kort musikkdokumentar av bandet. 

Bandet NYCity Slikers kommer til Nordkapp Filmfestival 
og vil holde flere konserter i Honningsvåg. De skal også 
være med i en musikk-workshop med sang hvor en kan 
melde seg på til: peringe.jensen@nordkapp.kommune.
no Dette er et samarbeid i mellom Nordkapp Film-
festival, Nordkapp kulturskole og mfl.



FOtOSHOOt i FEStivALtELtEt
fotoshoot med filmrekvisita fra filmen Let’s be cops 

i festivalteltet. 

Kle deg opp med cops effekter og ta bilde med din 
egen mobiltelefon. 

  Kjempegøy! dette må du prøve!



Lørdag 6.september kl 12.30 til kl 14.00 er det fiskesprell for 
barn og ungdom i festivalteltet!

skreddersy din egen skattekiste ved å legge biter av fisk, 
grønnsaker og krydder i aluminiumsfolie. Legg skattekisten på 

grillen, vent i ca 10 minutter, pakk opp og nyt et sunt og 
godt måltid!

dette er et samarbeid mellom Nordkapp maritime fagskole og 
videregående skole, Norges sjømatråd, Grieg seafood og 

Nordkapp barne- og ungdomsfilmfestival.

Arrangementet er gratis!

Velbekomme!



fiLMiNfO

Nordkapp barne- og ungdomsfilmfestival 
gjentar suksessen fra i fjor med skumparty 

i festivalteltet lørdag 6.september. 

skumpartyet er oppdelt i aldersgrupper: 
- 1.-6.klasse kl 18.00-20.00

- 7.klasse og oppover 20.30-22.30
dJ og lysshow.

her skal det ”sKuMMEs”!

inngang kr 50,-

SKUMPARtY

fOtO: trond trondsen



dAnSE-WORKSHOP
fredag kl 19.30 til 21.00,  

før dansefilmen set up All in, 
blir det gratis danse-workshop i 

festivalteltet for barn og ungdom.
 

instruktør: Ronald hansen

LEt´S dAnCE!

AnSiKtSMALing
Ansiktsmaling 

for barn i festivalteltet.

teatersminkør: 
Andrea sjøtun Eriksen.

fredag kl 15.00-16.30
søndag kl 11.00-12.00



FiLMKURS MEd dAnS/bEvEgELSE
dAnSE-WORKSHOP  tilbyr filmkurs for ungdom under Nordkapp barne- og

ungdomsfilmfestival.
 

temaet er hvordan location brødrene isaksen patentslip og 
bevegelse/dans kan fortelle en historie. 
hvordan bruke et kulturminne i filming? 

du vil lærer å jobbe med storybord, dans og bevegelse. det vil
 bli filmet med tradisjonelt kamera. dette trenger du for å delta: 

svart bukse, t-skjorte uten print, joggesko og varme klær. 
husk stor matpakke!

 
brødrene isaksen patentslip i storbukt.

søndag 7. sept. kl 14.00-20.00
mandag 8. sept. 16.00-20.00
tirsdag 9. sept.16.00-20.00

 
Aldersgrense: 12 år og oppover. Kursavgift kr 250,-

foto: Nordkappmuseet      

Alle kortfilmene som produseres vises under Nordkapp filmfestival 2014.
Påmelding til: camilla.daae-qvale@nordkapp.kommune.no - tlf 465 02 811




