
�

���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������

�����������
���������������

��������������
���������
������
������������
�������
��������������
��������������
���������������������
����������������������
� �����������������

���������

���������

�



Gran Torino
USA 2008 – Regi: Clint Eastwood. Med:  Clint Eastwood, 
Christopher Carley, Bee Vang, Ahney Her
”Clint Eastwood slutter aldri å imponere” NRK P3
Enkemannen Walt Kowalski (Clint Eastwood) er en gammel, gri-
nete fordomsfull krigsveteran fra Koreakrigen, som forakter nabo-
lagets asiatiske innvandrere kollektivt. Imidlertid fører et biltyveri 
til at Walt Kowalski blir involvert med sine naboer og motvillig får 
øynene opp for deres kvaliteter, men uten at han gir slipp på sin 
grinebiterske natur. Noe som tolkes mesterlig og humoristisk av 
Clint Eastwood. Aldersgr. 15 år. 1t, 56min. 
Filmen vises i  Mosjøen  1.–14.mai
 Mo i Rana  15.–25. ai
 Steinkjer  29.mai–11.juni

Milk
USA 2008 – Regissør: Gus van Sant. Med: 
Sean Penn, Josh Brolin og Emile Hirsch
Vant 2 Oscarpriser i år; Beste mann-
lige hovedrolle til Sean Penn og Beste 
originale manus!
Sean Penn spiller  den amerikanske legen-
den Harvey Milk; forkjemper for homofiles 
rettigheter, brobygger, politiker, fighter, 
ikon, inspirator, menneskevenn og helt.
 I 1977 ble Harvey Milk stemt inn av folket i 
San Francisco Board of Supervisors, og ble 
den første åpne homofile som fikk plass i 
høyere, offentlig administrasjon. Hans seier 
var ikke bare en seier for homofiles ret-
tigheter, han bygget også viktige politiske 
broer i tøffe politiske landskaper. Han ble en 
talsmann for mange, for samfunnets eldre 
såvel som for arbeidere, og Milk oppnådde 
før sin altfor tidlige bortgang i 1978 å bli en 
helt for alle amerikanere.
Aldersgr.: 11 år, anbef. U/V. 2t, 8min.
Filmen vises i Steinkjer:  1.–14.mai
 Mo i Rana:  22.–28.mai
 Mosjøen:  29.mai–18.juni
 

Hunger
Storbritannia / Irland 2008 – Regissør: Steve McQueen.  Med 
bl.a.: Michael Fassbender, Liam Cunningham og Stuart Graham
”Britisk Mesterverk”, terningkast 6 i Adressa (Terje Eidsvåg). 
Vant Caméra D'or i Cannes i fjor, samt en rekke priser på festi-
valer over hele verden!
Maze-fengselet, Belfast 1981: En rekke IRA-fanger sultestreiker i 
protest mot den britiske regjeringen og de innsattes forhold. Ak-
sjonen ledes av Bobby Sands, som faktisk blir valgt til parlaments-
medlem under streiken. Sands slutter å ta til seg næring 
1. mars 1981, og 5. mai - etter 66 dager - dør han 27 år gammel. 
Han er den første av ti fanger som sultet i hjel. Meldingen om 
Sands død utløste opptøyer og begravelsen hans ble fulgt av mer 
enn 100.000 mennesker. Aldersgr.: 15 år.  1t, 31min.
Filmen vises i Mo i Rana:  4.–14.mai
 Mosjøen:  15.–28.mai
 Steinkjer:  29.mai–11.juni



Varg
Norsk / Svensk / Finsk 2008 – Regissør: Daniel 
Alfredson. Med: Peter Stormare, Robin Lundberg, 
Rolf Degerlund og Marie Delleskog
Vant to priser ved filmfestivalen i Montreal.  
Stormare vant en Guldbagge for sin rolle.
Filmen er spilt inn på vidda i Jämtland og i Snåsa i 
Trøndelag. Varg er blitt en heftig film som byr på vill 
og storslått natur, og et alvorlig menneskelig drama. 
Klemens (Peter Stormare) har en reinsdyrflokk i 
Jämtland på grensen mot Trøndelag. I samme område 
er det observert en ulv. En dag møtes Ulv og mann, og 
man kan lure på hvem som egentlig er utryddingstruet.
Aldersgr.: 7 år, anbef. U/V. 1t, 35min.
Filmen vises i Steinkjer:  1.–14.mai
 Mosjøen:  15.–28.mai
 Mo i Rana: 12.–18.juni

To verdener
Danmark 2008 – Regi: Niels Arden Oplev
Med: Rosalinde Mynster, Johan Philip Asbæk, Jens 
Jørn Spottag, Sarah Boberg, Anders W. Berthelsen, 
Sarah Juel Werner, Jacob Ottensten
Kan man velge mellom familie og kjærlighet? Sara 
og hennes familie har alltid fulgt Jehovas vitner, og 
preket om dommedag.  Hun forelsker seg i den litt 
eldre Teis som ikke er med i Jehovas vitner. Kjærlig-
heten stiller Sara overfor sitt livs dilemma. De møtes 
i hemmelighet, og Sara kjemper en indre kamp med 
sin samvittighet, tro og lidenskaper. Vil hun virkelig 
slippe sin barnetro og føres rett inn i Helvetes gap der 
kjærligheten til gjengjeld venter?    
Aldersgr.: Tillatt for alle. Anbef. U/V. 1t, 55min.
Filmen vises i  Mosjøen  1.–14.mai
 Steinkjer  15.–28.mai
 Mo i Rana:  12.–18.juni

The Wrestler
USA 2008 – Regi: Darren Aronofsky. Med: Mickey 
Rourke, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood
Vinner av to Golden Globe: beste skuespiller (Mickey 
Rourke) og beste sang (Bruce Springsteen).  
Flere Oscar-nominasjoner, bla. til Marisa Tomei for 
beste kvinnelige bi-rolle.
Randy (Mickey Rourke) er en avdanket wrestler-stjer-
ne, alt for gammel til å holde på med sitt brutale yrke. 
Mot alle odds fortsetter han som fribryter, fordi det 
er det eneste han kan og kjenner til. Samtidig strever 
han med å gjenopprette forholdet til sine to nærmeste, 
datteren (Evan Rachel Wood) og kjæresten - stripper-
sken Cassidy (Marisa Tomei). Mickey Rourke gjør sitt 
livs filmrolle i en film som tangerer Rourkes eget liv og 
karrière. Aldersgr.: 15 år. 1t, 49min.
Filmen vises i Mo i Rana  24.april–4.mai
 Steinkjer  15.–28.mai
 Mosjøen  29.mai–18.juni

The Reader
USA og Tyskland 2008 – Regi: Stephen Daldry. Med: 
Kate Winslet, Ralph Fiennes, Bruno Ganz
Vinner av Oscar og Golden Globe (Kate Winslet).
I tillegg ble det hele 5 Oscar-nominasjoner!
Sommeren 1958 innleder 15 år gamle Michael Berg et 
kjærlighetsforhold til den 20 år eldre Hanna Schmitz. 
Selvom han overhode ikke forstår seg på henne. En 
dag forsvinner hun uten et ord, og Michael merkes for 
livet. Som voksen møter han henne igjen, da er hun 
tiltalt som konsentrasjonsleirvakt i en krigsrettssak. 
Michael strever med å forstå hvordan kvinnen han en 
gang elsket, agerte som hun gjorde under krigen og 
hennes mangel på skyldfølelse.  
Aldersgr.: 15 år. 2t, 4min.
Filmen vises i  Steinkjer  1.–14.mai
 Mosjøen  15.mai–28.mai
 Mo i Rana 29.mai–11.juni



Billettbestilling:
Billettluke: Tlf: 75 10 10 07
Best. dagtid: Tlf: 75 10 10 00
 (09.00-14.30)
Internettkjøp: 
     www.billettluka.no/mosjoen

Hjemmesider: 
     www.vefsn.kommune.no

Billettbestilling:
Tlf: 74 16 93 71
09.00-15.00 - hverdager
17.15-21.00 - alle dager

Hjemmeside og kjøp på 
Internett:
www.fi lmweb.no/steinkjerkino

�

Automatisk billettbestilling:
Tlf: 75 14 60 40
(Åpen hele døgnet)

Betjent billettbestilling:
Tlf: 75 14 60 50

For fi lminfo og billettkjøp:
www.kino.rana.kommune.no

Sjekk dag og tid for fi lmene ved DIN kino.

Kvalitetsfi lmfest 09 1.mai -18.juni
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Vin i vrangstrupen  
USA 2008 – Regissør: Randall Miller
Med bl.a.: Chris Pine, Alan Rickman og Bill Pullman
For vinkjenner Steven Spurrier (Rickman) fi nnes det 
ikke noe mer fullkomment enn fransk vin, det til tross 
for ryktene om at det er California som vil lage frem-
tidens beste viner. Sikker i sin sak om at vingårdene i 
Napa ikke er noen konkurranse for de etablerte franske 
vinhusene, utfordrer han amerikanerne til en blindtest. 
Men da han fi nner en dal full av ambisiøse, dyktige og 
erfarne vinprodusenter som Jim Barrett (Pullman) og 
hans sønn Bo (Pine), skjønner han at hans pr-stunt kan 
endre vinens historie for alltid, og ikke minst sjokkere 
hans landsmenn! Aldersgr.: Alle, anbef. U/V. 1t, 50min.
Filmen vises i Mosjøen:  1.–14.mai
 Mo i Rana:  15.–21.mai
 Steinkjer:  29.mai –11.juni

Den Røde Ballongen &
Den Hvite Hesten
Frankrike 1956 – Regi Albert Lamorisse
En unik mulighet til gjensyn med to av 1950-tallets 
beste barnefi lmer, som relanseres, satt sammen til én 
fi lm - med norsk tale. DEN RØDE BALLONGEN handler 
om vennskapet mellom en liten gutt og en magisk 
ballong, som følger gutten gjennom Paris' gater. Noe 
som gjør barna i nabolaget misunnelige. Filmen vil 
glede voksne like mye som barn med sin humor og de 
utsøkte bildene fra gatelivet i Paris på 50-tallet. 
DEN HVITE HESTEN vant i sin tid Gullpalmen  i  Cannes. 
Filmen skildrer en stolt, hvit og utemmet hest, 
som knytter et vennskap til den unge fi skergutten 
Folco. Sammen søker de friheten i naturen borte fra 
 menneskene. Aldersgr.: Tillatt for alle.  1t, 16min. 

Filmen vises i  Steinkjer  15.–28.mai
 Mosjøen 29.mai–11.juni
 Mo i Rana 12.–23.juni

Norgespremiere!
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