TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010

PROGRAM

TIRSDAG 9. FEBRUAR
08:45

Pelle Politibil går i vannet

08:45

Transformers 2 - de beseirende slår tilbake (11år/150min) AULAEN

08:45

Bruder i krig 		

( 7år/161min)

10:15

Bestevenner* 		

( 7år/79min)* KINOEN

10:15

Sauen Shaun		

(alle/56min)

11:25

Raske menn 		

(11år/125min) AUDITORIET

11:30

Imagine That		

(alle/103min)

AULAEN

12:00

Planet 51		

( 7år/90min)

KINOEN

13:30

Monster VS. Ailiens		

( 7år/94min)

AULAEN

13:45

Pingu			

(alle/60min)

AUDITORIET

14:00

Strengt hemmelig*2		

(11år/111min)*2 KINOEN

15:30

Year One		

(11år/97min)

17:00

Asfaltenglene* 		

( 7år/82min)* KINOEN

17:00

Istid 3			

( 7år/94min)

AUDITORIET

17:15

Skjult			

(15år/92min)

AULAEN

19:00

Kurt Josef Wagle og legenden om fjordheksa* 		

1

3

(alle/74min)

KINOEN
AUDITORIET
1

AUDITORIET

AULAEN
3

4

KINOEN

*1 - Forfilm til denne filmen blir kortfilm fra Skarsvåg skole som er laget i løpet av filmkurset som har vært på skolen uken før Honnywood
*2 - Regissørbesøk Benedicte Orvung
*3 - Førpremiere
*4 - Skuespillerbesøk av Stig Frode Henriksen. Lukket visning

Info
• Regissørbesøk av Benedicte Maria Orvung i forbindelse
med visningen av dokumentarfilmen ”Strengt hemmelig”.
• Lukket visning av ”Kurt Josef Wagle og legenden om
fjordheksa”. Skuespiller besøk av Stig Frode Henriksen.
• Filmen har verdenspremiere i mars.
• Mobilfilmkurs-drop in. Instruktører fra Alta vgs, medialinja,
hjelper deg med å redigere og lage film med mobilen.
• Fortellerstund på Nordkapp Folkebibliotek med
• Astri Kastmann. Kl. 10.30 og Kl. 11.30
• Bli med på Talking Heads-prosjekt. Har du noe på hjertet?
Stikk innom å bli med på film. Kameraet finner du i Kantina.
• ”Film i skolen”. Èn ukers filmkurs (1.-5.februar) for elever på
Skarsvåg skole med Robert Hansen. www.fargefilm.no
Filmen vises kl 10.15 på kinoen.
• Animasjonskurs for 5.klasse med lærer Elin Grimstad
(Mandag og tirsdag). www.grimfilm.no

• Filmkafe i kantina på Honningsvåg skole, åpnet fra 10.00.
• ”Vennefest” med Filmquiz på Klubben. Fine premier.
18.00-20.00 tom 6 klasse. 20.00 - 23.00 fra 7 klasse og
oppover. Kiosksalg.
• Honnywood-sekretariatet er i kantina, stikk innom for info
og billetter.
• Møt tidsnok til filmvisningene. Husk god kinokultur: slå av
mobilen og ikke gå inn og ut av kinosalen under filmen.

Synopsis / bilder: www.filmweb.no - DVDvisninger i hht. lisens Norwegian Films
Layout plakat & program: Jon Morten Nordang / jomonorda@online.no. Trykk: Bjørkmanns trykkeri, Alta
www.nordkappkino.no

INFO OM FILMENE
PELLE POLITIBIL GÅR I VANNET

Hele Norges favoritt politibil er tilbake! I “Pelle
Politibil går i vannet” tar vår kjære venn opp
kampen med de sleipe miljøforbryterne brødrene
Grevling, sammen med sin lille venninne Oda Oter.

TRANSFORMERS 2

Det har nå gått to år siden den unge Sam Witwicky reddet universet fra det avgjørende
slaget i krigen mellom de to ulike robot
rasene. Til tross for hans ekstreme heltegjerning er Sam en helt gjennomsnittelig tenåring.

BRUDER I KRIG

Liv og Emma er bestevenninner som siden
barndommen
har
planlagt
hver
minste
detalj i sine kommende bryllup. På toppen
av listen troner en viktig ting; å gifte seg på et
av New Yorks flotteste steder - Plaza Hotell..

BESTEVENNER

Bestevenner er en historie om to modige jenter
som tar saken i egne hender for å redde sin
bestevenn. Noe som skal bli en nervepirrende
reise som vil forandre livene deres for alltid.

SKJULT

SKJULT er historien om en ung mann, Kai Koss
(KK), som motvillig vender tilbake til hjemstedet
sitt 19 år etter at han rømte fra sin grusomme
mor. Moren er død, og KK har arvet det nå forfalne huset han vokste opp i. Han ønsker bare
å gjøre opp boet og forlate stedet. Men med
arven følger en rekke mørke hemmeligheter.

INFO OM FILMENE
RASKE MENN

Endelig er det aller beste av Raske Menn å
finne film! Her er bl.a. høydepunktene fra
forestillingen ”The Fast Show”, som ”Verdenshistorien på 5 minutter” og ”Rødhette og ulven”.

ASFALTENGLENE

En dag blir Saigon House, restauranten til Ohnas familie, stengt på grunn av ulovlig kjøttimport og narkotikafunn, og Ohnas bestemor
og bror blir arrestert. Jentene må gjøre noe! I
sin kamp for å bevise familiens uskyld oppdager jentene at en kinesisk familie blir holdt
innelåst i kjelleren i en bakgård i nærheten.

SAUEN SHAUN

Shaun er gårdens svarte får som alltid finner
på nye pek og fårestreker. Hver gang bonden
snur ryggen til, har Shaun og de freidige vennene hans lagt nye, ville planer, og det ser
mørkt ut for den stakkars gamle fårehunden

MONSTER VS. AILIENS

Susan Murphy fra California blir helt ut av det
blå truffet av en meteor dekket av utenomjordisk
gørr på bryllupsdagen sin. På mystisk vis vokser
hun og blir 15 meter høy. Militæret rykker ut og
klarer å fange Susan. De tar henne med seg og
sperrer henne inne i et hemmelig statlig anlegg.

PINGU

Pingu er en sjarmerende, liten pingvin som
bor med familien og vennene sine på Sydpolen. Pingu opplever eventyr overalt hvor han
ferdes. Hans ufarlige rampestreker gjør at han
havner i mange komiske situasjoner til glede for
både små og store. Bli med på moroa du også!

INFO OM FILMENE
STRENGT HEMMELIG

Regissør Benedicte M. Orvung oppdager at det i
hennes familie skjuler seg en mørk hemmelighet.
Bror til morfar, Karl Marthinsen, var nazipolitisjef
i Oslo under krigen. Oppdagelsen fører frem til
en historie som har vært og er ukjent for de fleste.

PLANET 51

Seksten år gamle LEM bor på Planet 51, i et
hyggelig og rolig nabolag som minner om USA
på 1950-tallet. Livets hans er lykkelig, trygt og
forutsigbart. Helt til det uforutsigbare skjer!.

ISTID 3

Istiden er endelig over og gjengen fra de første to
ISTID-filmene er tilbake i et eventyr av forhistoriske
proporsjoner: ISTID 3: DINOSAURENE KOMMER.

IMAGINE THAT

Evan arbeider hardt i et investeringsfrima.
Så hardt at han ikke har tid til å være sammen med datteren sin, Olivia. Evan trues av
hans 1/32-dels-indianeren Jonny som stjeler
Evans klienter. Evans datter Olivia har, usynlige venner, og Evan tror disse kan hjelpe han.

YEAR ONE

Skaperne av Superbad og Knocked Up gjenskaper det gamle testamente med en satirisk vri.

KURT JOSEF WAGLE OG LEGENDEN OM FJORDHEKSA

Regi: Tommy Wirkola
Skuespillere: Stig Frode Henriksen, Kristoffer
Joner, Cecilie Mosli, Jeppe Beck Laursen, Jørn
Tore Nilsen, Bjørn Sundquist

