
                ALDERSGRENSER  
A     (tillatt for alle) 
6 år   (alle barn i følge med foresatte) 
9 år   (barn ned til 6 år i følge med foresatte) 
12 år  (barn ned til 9 år i følge med foresatte) 
15 år (unge ned til 12 år i følge med foresatte) 
18 år (absolutt nedre grense) 

BILLETTPRISER  
Voksne  kr.  100,-  (3D 110,-) 
Barn   kr.    80,-  (3D   90,-) 
 

 
Kinobilletter på nettet: 

www.nordre-land.kommune.no 

 

Kontakt Sentrum kino: Billettluke/maskinrom: 902 28 451 Kinosjef: 61 11 61 29 / 991 02 984 

 DAG DATO  TID TITTEL ALDER 

FREDAG 01.02 18:00 RIVE-ROLF KRASJER INTERNETT  PREMIERE FAM 

  20:15 VICE  PREMIERE U/V 
     

SØNDAG 03.02 16:00 RIVE-ROLF KRASJER INTERENTT FAM 

  18:15 ARTIC U/V 
     

ONSDAG 06.02 18:00 MARY POPPINS VENDER TILBAKE (tekstet)  REPRISE FAM 
     

SØNDAG 10.02 15:00 MIA AND THE WHITE LION    9 ÅR 

  17:00 BORN TO DRIVE U/V 

  19:00 ALITA: BATTLE ANGEL U/V 
     

FREDAG 15.02 18:00 LEGOFILMEN 2  PREMIERE FAM 

  20:00 AMUNDSEN  PREMIERE U/V 
     

SØNDAG 17.02 16:00 LEGOFILMEN 2 FAM 

  18:00 AMUNDSEN   U/V 
     

FREDAG 22.02 19:00 BEN IS BACK   U/V 

  21:00 THE PRODIGY  PREMIERE U/V 
     

SØNDAG 24.02 17:00 BEN IS BACK U/V 

  19:00 THE PRODIGY U/V 
     



RIVE-ROLF KRASJER INTERNETT 2D OG 3D - 6 ÅR  PREMIERE 
Videospillets skurk Rive-Rolf og hans bråkmaker-venninne Vanilje von Sukkertopp setter 
alt på spill når de reiser ut i det verdensomspennende internettet på jakt etter en  
erstatningsdel, slik at Vaniljes spill skal overleve i arkaden. Spilletid: 1t 52 min. 
 
VICE – 12 ÅR  PREMIERE 
VICE viser hvordan en byråkrat i Washington i det stille ble en av verdens mest innfly-
telsesrike menn, som Visepresident til George W. Bush. Og hvordan han endret landet og 
verden på måter som fortsatt er gjeldende i dag. Spilletid: 2t 12 min. 
 
ARTIC - 12 år  
Mads Mikkelsen har hovedrollen som forsker Øvergård, strandet i Arktis. Han blir tvunget 
til å krasjlande sitt fly midt i den arktiske tundraen. Han er endelig i ferd med å bli reddet. 
Men dessverre så går det ikke som planlagt. Spilletid: 1t 37 min. 
 
MARY POPPINS VENDER TILBAKE - ALLE  ØNSKEREPRISE 
PL Travers introduserte verden til sin «ikke-noe-tull»-barnepike for første gang i sin bok 
"Mary Poppins" fra 1934. I sine etterfølgende eventyr ble imidlertidig Mary Poppins kun 
nevnt ved noen få anledninger…..inntil nå. I "Mary Poppins vender tilbake" hentes magien 
og rikdommen fram fra PL Travers magiske bokunivers. Spilletid: 2t 10 min. 
  
MIA AND THE WHITE LIOEN - 9 ÅR   
Ti år gamle Mia får sitt liv snudd opp ned da familien hennes bestemmer seg for å flytte fra 
London til Afrika for å ta over driften av en løvegård. Når den lille hvite løveunge Carlie blir 
født, finner Mia tilbake gleden, og de utvikler ett spesielt bånd. Spilletid: 1t 39 min. 
 
BORN 2 DRIVE (U/V) 
Olivers store drøm er å kjøre mot sin far, verdensmester Petter Solberg, men pappa  
nekter dette før Oliver har blitt en tilstrekkelig god sjåfør. Denne utfordringen tar Oliver på 
strak arm, og 15 år gammel flytter han helt alene til Frankrike for å gå på motorsportskole. 
Han blir stadig en bedre sjåfør, men ikke alt går som forventet da pappa Petter plutselig 
blir alvorlig syk.  
 
ALITA: BATTLE ANGEL (U/V) 
Når Alita (Rosa Salazar) våkner i en fremmed verden uten å huske hvem hun er blir hun 
tatt hånd om av Ido (Chrisoph Waltz), en empatisk lege som ser at et sted inne i den for-
latte cyborgen er hjertet og sjelen til en ung kvinne med en ekstraordinær fortid. 
 
LEGOFILMEN 2 2D OG 3D (FAM)  PREMIERE 
Det har gått fem år siden alt var helt utrolig og innbyggerne står overfor en ny, stor trussel: 
LEGO DUPLO®-inntrengere fra verdensrommet, som ødelegger alt raskere enn det kan 
gjenoppbygges.  
 
AMUNDSEN (U/V)  PREMIERE 
Dette er historien om verdens største polfarer, men også om en fascinerende privat-
person. Om nødvendig løy han og bedro sine nærmeste for å oppnå det han ville, og som 
en konsekvens lyktes han profesjonelt, men betalt en høy pris som menneske.  
 
BEN IS BACK (U/V) 
Den 19-årige Ben Burns (Lucas Hedges) kommer uventet hjem til sin familie på morgenen 
julaften. Bens mamma Holly (Julia Roberts) er lettet og glad for at han er hjemme. Ben har 
vært rusavhengig, og Holly er redd for at han skal få et tilbakefall. I løpet av et turbulent 
døgn åpenbares det nye hemmeligheter og en mammas uendelige kjærlighet til sin sønn 
settes på prøve når hun gjør alt i sin makt for å holde han trygg. Spilletid: 1t 43 min. 
 
THE PRODIGY (U/V)  PREMIERE 
Skrekkfilmen The Prodigy handler om en bekymret mor og hennes unge sønn. Når  
sønnens oppførsel begynner å grense mot det forstyrrende, frykter moren at overnaturlige 
krefter kan være på spill.  


