
                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.  110,-  (3D 120,-) 
Barn   kr.    90,-  (3D 100,-) 

 
 

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 

SØNDAG 01.03 17:00 THE GENTLEMEN U/V 

  19:15 TORDEN   12 ÅR 
     

FREDAG 06.03 18:00 FREMAD 3D  PREMIERE 6 ÅR 

  20:00 ALLE UTLENDINGER HAR LUKKA GARDINER  PREM. 12 ÅR 
     

SØNDAG 08.03 16:00 FREMAD 2D 6 ÅR 

  18:00 ALLE UTLENDINGER HAR LUKKA GARDINER 12 ÅR 
     

SØNDAG 15.03 17:00 OM DET UENDELIGE  U/V 

  19:00 BLOODSHOT U/V 
     

ONSDAG 18.03 18:00 FJOLS TIL FJELLS  ØNSKEREPRISE  U/V 
  20:00 BLOODSHOT U/V 
     

FREDAG 20.03 18:00 SAMSAM  PREMIERE ALLE 

  20:00 KLOVN 3: THE FINAL  PREMIERE U/V 
     

SØNDAG 22.03 16:00 SAMSAM   ALLE 

  18:00 KLOVN 3: THE FINAL U/V 
     

ONSDAG 25.03 19:00 MULAN 3D  PREMIERE U/V 
     

FREDAG 27.03 18:00 TROLLS - VERDENSTURNÉ  PREMIERE FAM 

  20:00 MULAN  2D U/V 
     

ONSDAG 01.04 18:00 TROLLS - VERDENSTURNÉ  FAM 

  20:00 MULAN  3D U/V 



THE GENTLEMEN (U/V)   
Guy Ritchie er tilbake i god gammel "Snatch"-form med denne stjernespekkede 
og sofistikerte actionkomedien! Spilletid: 1t 53 min. 
 
TORDEN - 12 ÅR  
En ung gutt dør på uforklarlig vis i vestlandsbyen Odda – tilsynelatende brent 
opp fra innsiden. Og når norsk-amerikaneren Eric blir arrestert, mistenkt for drap, 
starter et mysterium som vil snu opp ned på både hva vi tror og hva vi vet om 
verden rundt oss. Under avhør oppdager psykologen Christine at Eric besitter 
enorme, overnaturlige krefter som han ikke kan kontrollere. Spilletid: 1t 44 min. 
 
FREMAD 2D OG 3D 6 ÅR  PREMIERE 
I Fremad møter vi de to alvebrødre i tenårene, bosatt i en forstad til en fantasi-
verden. Brødrene legger ut på en helt spesiell reise sammen, for å finne ut om 
det fortsatt finnes noe magi ute i den store verden. Spilletid: 1t 42 min. 
 
ALLE UTLENDINGER HAR LUKKA GARDIN - 12 ÅR  PREMIERE 
En film om hvor jævlig og vidunderlig det er å være forelsket, samtidig som det 
også er en historie om vennskap, savn og kjærlighet, om selvstendighet og løs-
rivelse, og om det å være ungdom i Norge og verden i dag. Spilletid: 1t 23 min. 
 
OM DET UENDELIGE  U/V 
Filmen er en refleksjon over menneskelivet i all sin skjønnhet og grusomhet, dets 
prakt og banalitet. Spilletid: 1t 18 min. 
 
BLOODSHOT U/V 
Vin Diesel spiller Ray Garrison, en soldat som nylig ble drept i aksjon og gjen-
opplivet som superhelten Bloodshot av selskapet RST. Med en hær av  
nanoteknologi i årene hans er han ustoppelig – sterkere og i stand til å leges 
øyeblikkelig. Spilletid: 1t 50 min. 
 
FJOLS TIL FJELLS U/V  ØNSKEREPRISE 
Reprise på oppfølgeren til originalen fra 1957. Spilletid: 1t 37 min. 
 
SAMSAM - ALLE  PREMIERE 
Unge Samsam har nesten alt en kosmisk superhelt kan drømme om: kjærlige 
foreldre, en gjeng supervenner og et eget romskip... men superkreftene har ikke 
utviklet seg ennå! Spilletid: 1t 17 min. 
 
KLOVN 3: THE FINAL U/V  PREMIERE 
Den danske komedien ”Klovn The Final” (Klovn 3) er den tredje og siste filmen 
med Frank Hvam og Casper Christensen, som bygger på komedieserien med 
samme navn. Den første filmen ”Klovn The Movie” kom i 2010, etterfulgt av 
«Klovn Forever» i 2015. I denne tredje filmen tar vi utgangspunkt i Franks 50 års-
dag, den fokuserer på ekteskapets pinligheter og kjærlighet. Spilletid: 1t 34 min. 
 
MULAN 2D OG 3D U/V  PREMIERE 
Den anerkjente filmskaperen Niki Caro gir liv til den episke historien om Kinas 
legendariske kriger i Disneys "Mulan", hvor en fryktløs ung kvinne, ut av  
kjærlighet til sin familie og sitt land, risikerer alt for å bli en av de største krigerne 
Kina noensinne har sett. Når keiseren av Kina utsteder en befaling om at en 
mann per familie må tjene i keiserens hær og forsvare landet mot inntrengere i 
nord, går Hua Mulan, den eldste datteren til en hedret kriger, inn for å overta for 
sin skrantende far.  
 
TROLLS - VERDENSTURNÉ FAM  PREMIERE 
De musikkglade rollene Poppy og Kvist finner ut at de tilhører en av seks ulike 
trollstammer spredt over seks land. Hvert av landene har sin egen musikkstil; 
pop, funk, klassisk, techno, countrymusikk og rock.  


