
                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 

ONSDAG 03.07 19:00 SPIDER-MAN: FAR FROM HOME 3D  PREMIERE  12 ÅR 
     

FREDAG 05.07 18:00 DIEGO MARADONA  PREMIERE 9 ÅR 

  20:15 SPIDER-MAN: FAR FROM HOME 2D 12 ÅR 
     

SØNDAG 07.07 16:00 BLINKY BILL FILMEN FAM 

  18:00 DIEGO MARADONA 9 ÅR 
     

FREDAG 12.07 19:00 STUBER  PREMIERE U/V 

  21:00 CRAWL  PREMIERE 15 ÅR 
     

SØNDAG 14.07 17:00 STUBER   U/V 

  19:00 CRAWL 15 ÅR 
     

ONSDAG 17.07 18:00 LØVENES KONGE 3D  PREMIERE                

(originalversjon, Norsk tekst) 

9 ÅR 

     

FREDAG 19.07 18:00 LØVENES KONGE 2D (origianlversjon, Norsk tekst) 9 ÅR 
     

LØRDAG 20.07 16:00 OLSENBANDEN 4 - OG DYNAMITT-HARRY GÅR AMOK 6 ÅR 
     

SØNDAG 21.07 16:00 LØVENES KONGE 2D (Norsk tale) 9 ÅR 
     

     

     
     

     
     



SPIDER-MAN: FAR FROM HOME 2D OG 3D – 12 ÅR  PREMIERE 
Etter hendelsene i Avengers: Endgame, blir Spider-Man møtt med nye trusler i en  
verden som har forandret seg for alltid. Peter Parker ønsker fri fra Spider-Man og drar på 
ferie til Europa sammen med vennegjengen. Peters planer om å forlate superhelt-
tilværelsen i et par uker går fort i vasken når han plutselig blir involvert i å hjelpe Nick 
Fury med å avdekke mysterier om flere angrep som skaper kaos på kontinentet!  
Spilletid: 2t 9 min. 
 
DIEGO MARADONA – 9 ÅR  PREMIERE 
Dette er den avsluttende filmen i trilogien om berømmelse, talent og destruktive krefter 
fra mesterregissøren Asif Kapadia – mannen bak BAFTA-vinnende SENNA og Oscar-
vinnende AMY. Denne gangen er det en av tidenes største fotballstjerner som portret-
teres - DIEGO MARADONA. Hans eventyrlige vei mot toppen, og hans grusomme fall. 
Maradona kommer til Napoli 5. juli 1984 og setter rekorden for den dyreste overgangen i 
fotballens historie. Han leder Napoli inn sin første tittel noensinne, og sørger for at laget 
og byen får et skikkelig løft. Han er Maradona. Han er Gud i djevelens by. Dette er den 
ville og uforglemmelige historien om et helt unikt talent – historien om mennesket,  
rebellen, helten og guden som er Maradona. En historie om ære, fortvilelse og forræderi, 
om korrupsjon og – til sist – frelse. Spilletid: 2t 9 min. 
 
BLINKY BILL FILMEN – (FAM) 
En eventyrlysten koala begir seg ut på en reise i den farlige australske villmarken i håp 
om å finne sin savnede far, men han oppdager snart at det krever mye å være helt.  
Spilletid: 1t 33 min. 
 
STUBER (U/V)  PREMIERE 
Når den forsiktige Uber-sjåføren Stu (Kumail Nanjiani) plukker opp passasjeren Vic 
(Dave Bautista), som viser seg å være en politietterforsker på sporet av en brutal  
morder, blir han ufrivillig trukket inn i en stressende prøvelse der han desperat forsøker 
å holde seg klartenkt og i live, i tillegg til å sikre seg en femstjernes vurdering.  
Spilletid: 1t 33 min. 
 
CRAWL - 15 ÅR  PREMIERE 
Når faren til Haley slutter å svare på meldinger, setter Hayley seg i bilen og kjører ned til 
Florida for å sjekke hva som har skjedd. En massiv orkan er i ferd med å treffe hjem-
byen, og Hayley har kort tid på seg til å finne ham. Det viser seg at han har blitt sittende 
fast under huset mens han arbeidet i kjelleren, og nå er han fanget mens vannet stiger. 
Men det er ikke det mest skremmende Haley møter der nede. Noe skjuler seg i vannet. 
Noe som ikke gir opp før det har fortært alt i sin vei. Gjør deg klar for en berg-og-dal-
bane av en grøssende kinothriller, som vil få deg til å sitte på kanten av setet til siste 
slutt. Spilletid: 1t 37 min. 
 
LØVENES KONGE 2D OG 3D (FAM)  PREMIERE 
Disneys “Løvenes Konge”, regissert av Jon Favreau, tar oss med til den afrikanske  
savannen der en fremtidig konge blir født. Simba forguder faren sin, Kong Mufasa, og  
aksepterer sin egne rojale skjebne. Men ikke alle i kongeriket feirer den nye løveungens 
ankomst. Scar, Mufasas bror – og inntil nå arving av tronen,har egne planer. Kampen 
om klippen fylles av svik, tragedie og drama, og fører til at Simba rømmer. Med hjelp fra 
nye venner må Simba finne seg selv og ta tilbake det som er hans. Med bruk av  
nyvinninger i filmskaperteknikker kommer verdsatte karakterer til live på en helt ny måte 
når Disneys Løvenes Konge kommer på kino! Spilletid: 1t 58 min. 
 
OLSENBANDEN 4 – OG DYNAMITT-HARRY GÅR AMOK (1973) – 6 ÅR 
Avslutt Landsbymarkedet 20. juli med en tur på Sentrum kino! 
Kuppet - det riktig store - det endelige kuppet - kuppet over alle kupp - vil gi 6 millioner i 
svarte penger. Og hvem kjenner til dette? Egon Olsen og politiet. Pengene er oppbevart 
i det mest avanserte sikkerhetshvelv som er konstruert, med elektronisk varslingssystem 
i forbindelse med et fryktinngytende fryselager, voktet av en gruppe profesjonelle 
"gorillaer". Spilletid: 1t 43 min. 


