Billettinformasjon
KRISTIANSAND
Internett:
billettsalg og filminformasjon:
www.krskino.no
Billettsalg på Fønix kino:
mandag - fredag fra kl 12.15.
lørdag og søndag fra kl 13.15.

Festpremiere 19. juli - Kun Kristiansand

Madagaskar 3:
Full rulle i Europa
Løven Alex, sebraen Marty, flodhesten Gloria
og sjiraffen Melman prøver fortsatt på å
komme seg hjem til sin elskede hjemby New
York. Selvfølgelig er Kong Julien , Maurice
og pingvinene med på det elleville eventyret.
Reisen går på kryss og tvers gjennom hele
Europa når de finner det perfekte skalkeskjulet på et omreisende sirkus - som de gjenoppfinner for full rulle i ekte Madagaskar-stil.

Istid 4:
Kontinenter på avveie
Genre: Animasjon / Familiefilm / Komedie
Sensur: Tillatt for alle
Lengde: 1 t. 33. min
Nasjonalitet: USA
Skuespillere: Bård Tufte Johansen,
Robert Stoltenberg, Christoffer Staib,
Ida lInd, Jan Gunnar Røise, Anders Hatlo,
Hauk Heyerdahl, Knut Joner, Dennis Storøi

ARENDAL
Internett:
billettsalg og filminformasjon:
www.arendalkino.no
Billettsalget på
kinoen åpner
30 minutter før
første forestilling.

GRIMSTAD
Internett:
billettsalg og filminformasjon:
www.grimstadkulturhus.com
Billettsalget på kulturhuset åpner
30 minutter før første forestilling.
Endringer i programmet
kan forekomme. Se nettsiden til
den enkelte kinoen.
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Eventyrhuset
Daniel er syv år og kan fortsatt ikke lese.
Hans kjære bestemor leste alltid eventyr høyt
for han, men nå er hun borte og foreldrene til
Daniel har arvet huset hennes hvor familien
skal være hele sommeren. I et eget brev fra
bestemoren får Daniel en helt spesiell gave:
boksamlingen hennes! Dette var ikke helt det
Daniel ønsket seg, men det er noe mystisk
med denne samlingen. Daniel oppdager en
ny, fantastisk verden: bøkene fungerer nemlig som et tilfluktssted for alle eventyrfigurene
som finnes i barnelitteraturen.
Genre: Animasjon / Barnefilm / Familiefilm
Sensur: 7 år. Lengde: 1 t. 20. min
Nasjonalitet: Frankrike / Italia
Alle snakker norsk!

Istid 4: Kontinenter på
avveie 3D/2D
Scrats elleville jakt på den forbannede
eikenøtta, som han har jaktet på siden
tidenes morgen, får verdensomspennende
konsekvenser i Istid 4: Kontinenter på
avveie. Disse voldsomme kontinentale
omveltningene sender Manny, Diego og Sid
på sitt mest spennende eventyr noensinne
og Sid blir gjenforent med sin krakilske
bestemor. I tillegg prøver en flokk brokete
pirater og stoppe dem fra å vende hjem.

ntinenter på avveie

Regi: Steve Martino, Mike Thurmeier
Genre: Animasjon / Familiefilm / Komedie
Sensur: Tillatt for alle
Lengde: 1 t. 32. min
Nasjonalitet: USA
Skuespillere: Nordin, Linn Skåber, Jan
Gunnar Røise, Espen Sandvik, Espen
Sandvik, Gisken Armand, Heidi Ruud
Ellingsen, Paul-Ottar Haga, Ine Jansen

Midnattspremiere 24. juli

The Dark Knight Rises
The Dark Knight Rises er den storslåtte
finalen og siste del av Christopher Nolans
Batman-trilogi, med Christian Bale i rollen
som Batman og Bruce Wayne. Det har gått

mange år siden Batman tok på seg skylden
for Two Faces sine forbrytelser. Terroristen
Bane (Tom Hardy) og hans medhjelpere
overrasker politiet i Gotham City, noe som
betyr at Batman igjen må forsvare den byen
som ser på ham som en fiende.

Kinoprogram
13. - 19. juli
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Bollywood:
Bol Bachchan
En ung gutt fra Delhi, Abbas Ali, har druknet i
sine finansielle problemer, noe som leder
ham til sin lykke-ønsker Sjastri sitt hus i
Rankapur. Han drar dit for å få seg en
skikkelig jobb og ta vare på seg selv og sin
søster Sania. Abbas kommer helt tilfeldig ut
for en situasjon hvor han ender opp med å

Abraham Lincon:
Vampire Hunter 3D
Visjonæren Timur Bekmambetow ("Wanted",
"Night Watch", "Day Watch") tar oss med til
en verden hvor President Abraham Lincoln
ikke bare kjemper mot slaveri på dagen, men
er også en dedikert vampyrjeger om natten.

lyve om navnet sitt foran de som bor i
Rankapur. Dette gjør at Abbas sitt liv får en
veldig uventet tvist.
Regi:
Genre: Bollywood / Action /Komedie
Sensur: 11 år
Lengde: 2 t. 29. min
Nasjonalitet: India
Skuespillere: Ajay Devgan, Abhishek
Bachchan, Asin, Prachi Desai

Regi: Timur Bekmambetov
Genre: Fantasy / Thriller
Sensur: 15 år
Lengde: 1 t. 42 min.
Nasjonalitet: USA
Skuespillere: Benjamin Walker, Rufus
Sewell, Dominic Cooper, Mary Elizabeth
Winstead

The Amazing
Spider-Man 3D/2D

direkte til Oscorp og laboratoriet til dr. Curt
Connors, farens tidligere samarbeidspartner.

På veien til Buenos
Aires

Regi: Pablo Giorgelli
Genre: Drama
Sensur: Tillatt for alle (anb. v)
Lengde: 1 t. 25 min.
Nasjonalitet: Argentina
Skuespillere: Germán de Silva,
Hebe Duarte, Nayra Calle Mamani

Regi: Marc Webb
Historien om Peter Parker, en utstøtt elev på Genre: Action / Eventyr / Thriller
videregående som ble forlatt av foreldrene
Sensur: 11 år (anb. u)
som ung, og oppdratt av sin onkel Ben og
Lengde: 2 t. 16 min.
tante May. Som de fleste tenåringer prøver
Nasjonalitet: USA
Peter å finne ut hvem han er og hvordan han Skuespillere: Andrew Garfield, Emma
ble den personen han er i dag. Da Peter opp- Stone, Rhys Ifans, Martin Sheen, Irrfan
dager en mystisk dokumentmappe som
Khan, Denis Leary, Embeth Davidtz, Sally
tilhørte faren, begynner en jakt for å forstå
Field.
foreldrenes forsvinning, noe som fører ham

En lavmælt, rørende og utrolig sjarmerende
roadmovie om to reserverte mennesker som
sakte, men sikkert bygger ned sine forsvarsverker. Det søramerikanske landskapet
danner et nydelig bakteppe for en film med få
ord, men desto større følelser. Filmen har
vunnet så og si alt av publikumspriser på
filmfestivaler verden over. Med god grunn.

Snow White and the
Huntsman

What to Expect

To Rome With Love

TV-fitnessguruen Jules og danseshowstjernen
Evan finner kjapt ut av at et hektisk kjendisliv og
en graviditet ikke lar seg så enkelt kombinere.
Den babygale forfatterene Wendy får smake
sin egen medisin etter at hun i flere år har vært
fremste talsperson for rigid og regelstyrt barneoppdragelse. Fotograf Holly er forberedt på å
reise verden rundt for å adoptere et barn, men
hennes mann Alex ikke er like sikker. Og
Rosie og Marcos opplegg resulterer i et
uventet dilemma: Hva gjør du når deres første
barn kommer før den første daten?

To Rome With Love er en hyllest til Roma, en
av verdens mest fortryllende byer. Dette er historiene om de som bor i denne byen, de som er
på besøk og romantikken og eventyrene de
opplever. Dette er Woody Allens nye film etter
suksessen Midnight In Paris. Vi blir kjent med
en arkitekt som gjenopplever sin ungdoms
kjærlighet, en middelklasse mann fra Roma
som plutselig er Italias største kjendis, et ung
par fra provinsen som blir trukket inn i hver sine
romantiske møter og en operaregissør som forsøker å sette en begravelsesagent på scenen.
Regi: Woody Allen
Genre: Komedie/ Romantikk
Sensur: Tillatt for alle (anb. v)
Lengde: 1 t. 51. min.
Nasjonalitet: Italia / USA
Skuespillere: Alison Pill, Alec Baldwin,
Penélope Cruz, Ellen Page, Jesse Eisenberg, Greta Gerwig, Woody Allen, Roberto
Benigni, Judy DavisRock, Amir Talai, Wendi
McLendon-Covey

I dette episke actioneventyret, en fantastisk
ny versjonen av det legendariske eventyret,
spiller Kristen Stewart (Twilight) den eneste
personen i landet som er vakrere enn den
onde dronningen. Dronningen ønsker å kvitte
seg med konkurransen, men den onde
herskerinnen hadde ikke regnet med at den
unge kvinnen er klar for å slå tilbake.
Snow White har blitt godt trent i krigens alle
kunster av jegeren som var sendt ut for å ta
livet av henne. Sam spiller prinsen som i lang
tid har vært betatt av Snow Whites skjønnhet
og styrke.
Regi: Rupert Sanders. Genre: Action /
Drama / Eventyr. Sensur: 11 år (frarådes
under). Lengde: 2 t. 7 min. Nasjonalitet:
USA. Skuespillere: Charlize Theron, Kristen
Stewart, Chris Hemsworth, Ian McShane,
Sam Claflin, Ray Winstone, Stephen Graham

Kun Kristiansand

The Dictator
Sacha Baron Cohen og regissøren Larry
Charles, teamet bak Brüno og Borat, er tilbake
med en ny ellevill komedie. I The Dictator, inspirert av Saddam Husseins roman Zabibah
and the King, spiller Baron Cohen en diktator
som har tatt alle midler i bruk for å forhindre at
demokratiet kommer til landet han så kjærlig
har undertrykket. Så en dag får han muligheten
til å reise til New York, hvor en ny verden åpner
seg. Ikke minst når han møter kjærligheten i
form av en forhandler av organiske grønnsaker.
Regi: Larry Charles
Genre: Komedie
Sensur: 11 år (anb. u/v)
Nasjonalitet: USA
Lengde: 1 t. 25 min.
Skuespillere: Sacha Baron Cohen, Megan
Fox, Anna Faris, John C. Reilly, Ben Kingsley

Kun Kristiansand

Regi: Kirk Jones
Genre: Drama / Komedie / Romantikk
Sensur: Tillatt for alle (anb. u/v)
Lengde: 1 t. 49 min.
Nasjonalitet: USA
Skuespillere: Cameron Diaz, Elizabeth
Banks, Brooklyn Decker, Anna Kendrick,
Jennifer Lopez, Rodrigo Santoro, Chris
Kun Kristiansand og Arendal

Kun Kristiansand

