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ONSDAG 9. SEPTEMBER
0845	 Coraline	og	den	hemmelige	dør	 	 Kinoen
0845	 Kortfilmprogram	1-4kl.	 									 												 klubben
1000	 kortfilmprogram	barnehager									 									 klubben
1130	 Kortfilmprogram	5-7	kl.	 									 									 klubben
1130	 Yatzy	 	 									 	 	 kinoen
1230	 kortfilmprogram	8-10	kl.	 									 									 klubben
1700	 Den	røde	ballongen	og	den	hvite	hesten	 Kinoen
1900	 Benjamin	Button		 									 	 Klubben
2100	 Snarveien*	 	 									 	 Sarnes*
2130	 Brüno	 	 									 	 	 Kinoen

TORSDAG 10. SEPTEMBER
0845	 Kortfilmprogram	1-4kl.	 									 												 klubben
1000	 kortfilmprogram	barnehager									 									 klubben
1130	 Kortfilmprogram	5-7	kl.	 									 									 klubben
1230	 kortfilmprogram	8-10	kl.	 									 									 Klubben
1630	 Han	er	faktisk	ikke	interessert		 	 Klubben
1700	 Knerten		 																								 	 Kinoen
1900	 Orps	-	The	Movie	 																							 	 Klubben
2100	 Push	 												 									 	 	 Klubben

FREDAG 11. SEPTEMBER
0845	 Dragejegerne	 	 									 	 Kinoen
0845	 Kortfilmprogram	1-4kl.	 									 												 klubben
1000	 kortfilmprogram	barnehager									 									 klubben
1130	 Kortfilmprogram	5-7	kl.	 									 									 klubben
1230	 kortfilmprogram	8-10	kl.	 									 									 Klubben
1500	 Beverly	Hills	Chihuahua	 	 	 Klubben
1700	 Den	røde	ballongen	og	den	hvite	hesten	 Aulaen
1700	 Marley	and	Me															 									 	 Klubben
1900	 Se	Opp	 	 									 	 	 Aulaen	
1900	 Twilight		 	 	 	 Klubben									
2130	 Notorius	 	 	 	 Klubben															
	

program

Priser barne- og ungdomsfestivalen:
Enkeltbilletter:	40,-	(snarveien:	80,-)

Festivalpass:	250,-



Layout: Jon Morten Nordang / jomonorda@online.no 
Trykk: Bjørkmanns trykkeri, Alta

FilMFESkEN
Nordkapp filmfestivals 

kortfilmkonkurranse

lØRDAG 12. SEPTEMBER
1200	 Se	opp	 	 									 			 							 Aulaen
1300	 Bratz:	Kjæledyr	og	Fashion									 	 Klubben
1500	 Bolt	 	 	 	 	 Klubben						
1700	 Bedtimes	Stories		 									 	 Klubben
1900	 Brüno	 	 																								 	 Aulaen
1900	 Superbad	 																								 	 Klubben
2000	 Ondskapens	Hotell*																			 	 Sarnes*
2115	 Slumdog	Millionare					 									 	 Klubben
2200	 Ondskapens	Hotell*																			 	 Sarnes*

SØNDAG 13. SEPTEMBER
1130	 Disco-ormene	 																								 	 Klubben
1300	 Oliver	&	gjengen																									 	 Klubben
1500	 Hanna	Montana	 																								 	 Klubben
1500	 Se	opp	 	 																								 	 Kinoen
1700	 En	Shopoholikers	bekjennersler	 	 Klubben
1900	 Yes	Man		 																								 	 Klubben
2115	 Underworld:	Rise	of	the	Lycans	 	 Klubben

*buss fra Rådhuset en halvtime før kinostart. 50,- tur/retur

program



Den røde ballongen og
denhvite hesten76min / alle
Filem handler om vennskapet mellom en liten gutt 
og en magisk ballong. gutten løsner ballongen 
som har Festet seg til en lyktestolpe. til naboen-
es overraskelse Følger ballongen gutten gjennom 
paris’ gater. men det gjør også de andre barna i 
nabolaget misunnelige. 

Coraline og den hemmelige dør 
100 min / 11år
oraline jones er en jente på 11 år som er mer 
livlig, nysgjerrig og eventyrlysten enn alderen 
skulle tilsi. sammen med sine Foreldre Flytter hun 
Fra michigan til oregon. hun savner vennene sine 
og synes at Foreldrene er For opptatt av sine job-
ber, så hun prøver å Finne litt spenning i sine nye 
omgivelser.

FILmINFo

Festivalkafè på klubben
Onsdag	09.09													kl	18.00	-	22.00
Torsdag	10.09												kl	16.30	-	23.00
Fredag	11.09														kl	14.30	-	24.00
Lørdag	12.09														kl	12.30	-	24.00
Søndag	13.09													kl	10.30	-	22.30

Hesteridning på Rådhusplassen
Fredag	11.09														kl	15.00	-	17.00
Lørdag	12.09														kl	12.00	-	15.00



knerten
Filmen knerten handler om en tøFF, rampete, sn-
artenkt og modig gutt. lillebror har nylig Flyttet 
og har ikke Fått nye venner, da hans Fantasivenn 
- trepinnen knerten - dukker opp i en vedstabel. 

Hannah Montana-TheMovie
102 min / alle
miley strever med å kombinere skole, venner og 
sin hemmelige popstjerne identitet. når hannah 
montanas økende popularitet truer med å ta over 
hele livet hennes er det vanskelig å stå i mot. 

Underworld 89 min / 15 år
n historie som tar For seg opprinnelsen til den 
mangehundreårige blodFeiden mellom en klan 
aristokratisk vampyrer, og deres tidligere slaver, 
lycanene. i middelalderen Fremtrer en ung lycan 
som en sterk leder For varulvene i deres kamp mot 
viktor, den onde vampyrkongen som har Forslavet 
dem. lycan Får selskap sonja i kampen For lyca-
nenes Frihet Fra vampyrhæren, death dealer

Benjamin Button 166 min / 7 år
jeg ble Født under uvanlige omstendigheter. ben-
jamin button har sine ord i behold. han blir Født 
som en sykelig olding og aldres baklengs. han er 
en ganske ualminnelig mann, men heller ikke han 
kan stanse tiden.

ORPS: The Movie 86 min / alle
“orps – the movie” handler om vennegjengen 
ikko, amalie, babb, murmel og ling som spiller i 
gamle tomter musikkorps. det nærmer seg årets 
store begivenhet, nemlig norgesmesterskapet. det 
er korpstur!

Bratz: kjæledyr og Fashion
79 min / alle
bratz-jentene blir kjent med lola, en eldre dame 
som har tatt hånd om over tretti hjemløse dyr. 
lola har en nabo som heter grunion, og han har 
store planer om å bygge et luksushus i området. 
han gjør alt han kan For å Få lola og dyrene 
hennes ut av nabolaget, slik at han kan overta 
eiendommen hennes. nå må bratz trå til! 
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Oliver & Gjengen 71 min / 7 år
den hjemløse kattungen oliver er på søken etter 
et nytt hjem og havner hos den tøFFe gatehunden 
dodger og hundekompisene hans. hundegjengens 
husvert Fagin, har stadig problemer med sin ekle 
sjeF, sykes. når sykes Får vite at oliver skal 
adopteres av jenny, en søt jente med rike Forel-
dre, kidnapper han henne rett Foran nesen til 
oliver og gjengen! nå er det opp til dem å redde 
henne!

Dragejegerne 93 min / 7 år
solveig er en liten jente som tror på eventyr! ikke 
Fordi hun er naiv, men Fordi hun liker dem så godt. 
så For å hjelpe onkelen sin arnold å bli kvitt en 
ForFerdelig drage, bestemmer hun seg For å skaFFe 
noen riktig helter - som Fra eventyrene. 

Disco-Ormene 76 min / alle
bjarne, den unge meitemarken, har den kjedeligste 
jobben i kompostFirmaet hvor han lever og jobber. 
sånn er det bare, inntil den dagen da han kommer 
over en gammel discoplate, Full av Fet musikk. 
boogien går direkte til hodet på ham og en genial 
idé tar plass i bjarnes hjerne: han skal danne 
verdens største discoband: ”solskinns-bjarne & 
disco-ormene”.

Beverly Hills Chihuahua 
87 min / 7 år
gjør deg klar For et Festlig eventyr med chloe, 
en diamantpyntet og svært bortskjemt chihuahua 
Fra beverly hills som kommer på avveie under en 
Ferie i mexico. 

Bolt 94 min / 7 år
når stjernen i et populært tv-show ved en Feil 
sendes Fra hollywoods Filmvirkelighet til new 
york starter bolts hittil største eventyr. en rei-
se tvers gjennom landet og den virkelige verden 
For å komme tilbake til sin eier og medspiller, 
penny. 

Bed Time Stories 95 min / 7 år
når skeeter sitter barnevakt For barna til sin 
søster, Forteller han de mest Fantastiske eventyr, 
alltid med seg selv i hovedrollen. de begeistrete 
barna elsker historiene og bidrar gjerne med sine 
egne FantasiFulle ideer. men en dag blir plutselig 
deler av historiene til virkelighet.
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En Shopoholikers Bekjennelser
100 min / alle
becky lever et glamorøst liv i new york og 
hennes høyeste ønske er å jobbe i et trendy 
motemagasin. når hun Får jobb som økonomis-
paltist i et Finansmagasin i samme Forlag, ser hun 
sin mulighet til å Få en Fot innenFor bransjen. det 
blir riktignok ikke slik hun hadde tenkt seg. 

Marley & Me 111 min / alle
john og jenny vurderer den store Forandringen 
det betyr For livet å Få barn. så kommer marley, 
en søt og rampete labradorvalp som stryker med 
glans på dressurkurset og ikke bruker lang tid på 
å gjøre deres hjem til ett katastroFeområde.

Han er faktisk ikke interessert
124 min / alle
et klassisk dilemma. du liker virkelig godt typen 
du har møtt, men han sender ut kryptiske signaler. 
i stedet For å innse at han ikke er så opptatt av å 
møte deg igjen, unnskylder du ham og Forklarer 
at han er Forvirret og redd For å binde seg. du 
begynner å lyve For deg selv, selv om det Finnes 
en enklere Forklaring: han er Faktisk ikke interes-
sert!

Slumdog Millionaire 
115 min / 11 år
jamal er nær ved å vinne toppremien i ”vil du bli 
millionær”, men blir anklaget For juks; hvordan 
i all verden kan denne unge mannen - uten noen 
utdannelse - vite alle disse svarene?

Yatzy 82 min / 11 år
daggi (15) blir sendt Fra oslo til en ny Familie på 
landet, men møter det nye stedet Full av motstand. 
på skolen treFFer han gloria som drømmer om et 
annet liv og begge ser etter hvert nye muligheter 
i hverandre. yatzy er en Film om å være 15 år og 
tåle alt - unntatt seg selv

Snarveien 77 min / 15 år
kjærestene lina og martin reiser til sverige For 
å handle alkohol til bestevennens bryllup. han-
dlelisten er selvFølgelig mye lenger enn kvoten 
tillater. på vei hjem tar de en gammel smuglerrute 
som skal Føre dem trygt gjennom den øde Finnsko-
gen, men noen vil det annerledes. det er som om 
noen ser alt de gjør, og det som skulle være en 
trygg snarvei blir en kamp på liv og død. de har 
uFrivillig Fått hovedrollene i en grotesk Film som 
skal streames på nettet. 
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Twilight 122 min / 11 år
bella møter den mystiske og veldig pene edward 
cullen, en gutt som ikke ligner på noen andre hun 
har møtt. edward kan løpe raskere enn en Fjel-
løve, han kan stanse en bil med bare nevene - og 
han har ikke blitt synlig eldre siden 1918....

Yes Man 120 min / 11 år
jim carrey er tilbake i storForm som carl allen, 
mannen som skiFter Fra bare å si nei, til mannen 
som bare må si ja!

SuperBad 113 min / 11 år
to bestekompiser er snart Ferdig med high school, 
og legger en plan For hvordan de skal nedlegge 
damer For å gjøre seg ‘klare’ til college. de 
Forsøker på ulovlig vis å skaFFe masse alkohol 
til en Fest, og tror at dette skal hjelpe dem å Få 
draget......

Push 107 min / 15 år
noen mennesker kan Flytte ting med tankene. 
andre kan se Fremtiden. enkelte kan trenge inn 
i hodet ditt. i årevis har superhemmelige organ-
isasjoner Forsøkt å skape menneskelige våpen av 
Folk med overnaturlige evner. nå er det uhyggelig 
nære ved å lykkes!

Notorius 118 min / 15 år
dette er historien om det usedvanlige livet til 
christopher ‘‘notorious b.i.g.” wallace. Filmen 
Følger den unge rapperen Fra brooklyns tøFFe 
gater til kjendisstatus og hitlister. hans Fantas-
tiske talent og kraFtige målbevissthet var med 
på å gi ham statusen som en av hiphopens største 
rappere. 

Ondskapens Hotel 120 min / 18 år
jack tar jobb som vaktmester på et isolert 
beliggende hotell. den Forrige vaktmesteren tok 
livet av både Familien og seg selv... 
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Se Opp105 min / alle
en eventyrkomedie om den 78 år gamle selgeren 
carl Fredricksen som endelig virkeliggjør sin 
livslange drøm når han Fester tusenvis av bal-
longer til huset sitt og Flyr inn i sør-amerikas 
villmark.


