NORDKAPP
FILMFESTIVAL
9. - 13. september 2009

BARNE- OG UNGDOMSFILMFESTIVALPROGRAM

program
ONSDAG 9. SEPTEMBER
0845
0845
1000
1130
1130
1230
1700
1900
2100
2130

Coraline og den hemmelige dør
Kortfilmprogram 1-4kl.         
           
kortfilmprogram barnehager                 
Kortfilmprogram 5-7 kl.         
        
Yatzy
        
kortfilmprogram 8-10 kl.         
        
Den røde ballongen og den hvite hesten
Benjamin Button
        
Snarveien*
        
Brüno
        

TORSDAG 10. SEPTEMBER
0845
1000
1130
1230
1630
1700
1900
2100

Kortfilmprogram 1-4kl.         
kortfilmprogram barnehager        
Kortfilmprogram 5-7 kl.         
kortfilmprogram 8-10 kl.         
Han er faktisk ikke interessert
Knerten
                       
Orps - The Movie                      
Push
                    

FREDAG 11. SEPTEMBER
0845
0845
1000
1130
1230
1500
1700
1700
1900
1900
2130

           
        
        
        

Dragejegerne
        
Kortfilmprogram 1-4kl.         
           
kortfilmprogram barnehager                 
Kortfilmprogram 5-7 kl.         
        
kortfilmprogram 8-10 kl.         
        
Beverly Hills Chihuahua
Den røde ballongen og den hvite hesten
Marley and Me              
        
Se Opp
        
Twilight
Notorius

Kinoen
klubben
klubben
klubben
kinoen
klubben
Kinoen
Klubben
Sarnes*
Kinoen

klubben
klubben
klubben
Klubben
Klubben
Kinoen
Klubben
Klubben

Kinoen
klubben
klubben
klubben
Klubben
Klubben
Aulaen
Klubben
Aulaen
Klubben         
Klubben               

Priser barne- og ungdomsfestivalen:
Enkeltbilletter: 40,- (snarveien: 80,-)
Festivalpass: 250,-

PROGRAM
LØRDAG 12. SEPTEMBER
1200
1300
1500
1700
1900
1900
2000
2115
2200

Se opp
        
  
Bratz: Kjæledyr og Fashion        
Bolt
Bedtimes Stories
        
Brüno
                       
Superbad
                       
Ondskapens Hotell*                  
Slumdog Millionare    
        
Ondskapens Hotell*                  

SØNDAG 13. SEPTEMBER
1130
1300
1500
1500
1700
1900
2115

Disco-ormene
                       
Oliver & gjengen                        
Hanna Montana                        
Se opp
                       
En Shopoholikers bekjennersler
Yes Man
                       
Underworld: Rise of the Lycans

      

Aulaen
Klubben
Klubben      
Klubben
Aulaen
Klubben
Sarnes*
Klubben
Sarnes*
Klubben
Klubben
Klubben
Kinoen
Klubben
Klubben
Klubben

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

Filmfesken

Nordkapp filmfestivals
kortfilmkonkurranse

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

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

FILMINFO
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 naboenes 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 jobber, så hun prøver å finne litt spenning i sine nye
omgivelser.

FILMINFO
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 Lycanenes 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!

FILMINFO
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 foreldre, 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.
for å hjelpe onkelen sin Arnold å bli kvitt en
forferdelig drage, bestemmer hun seg for å skaffe
noen riktig helter - som fra eventyrene.

Så

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 reise 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.

FILMINFO
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 økonomispaltist 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 interessert!

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?

Snarveien
77 min / 15 år
Kjærestene Lina og Martin reiser til Sverige for

å handle alkohol til bestevennens bryllup. Handlelisten er selvfølgelig mye lenger enn kvoten
tillater. På vei hjem tar de en gammel smuglerrute
som skal føre dem trygt gjennom den øde Finnskogen, 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.

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

FILMINFO
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 fjelløve, han kan stanse en bil med bare nevene - og
han har ikke blitt synlig eldre siden 1918....
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 fantastiske talent og kraftige målbevissthet var med
på å gi ham statusen som en av hiphopens største
rappere.

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 organisasjoner forsøkt å skape menneskelige våpen av
folk med overnaturlige evner. Nå er det uhyggelig
nære ved å lykkes!

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!

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 ballonger til huset sitt og flyr inn i Sør-Amerikas
villmark.
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...

