
Kinoklubb Norge eies og drives av Filmweb AS,  
Nedre gate 7, 0551 Oslo – www.filmweb.no.

Kontakt oss på kinoklubb@filmweb.no

KINO 
OPPLEVELSER  
TIL HALV PRIS

Gled deg også til høsten! Første film  

blir «Løvekvinnen», basert på Erik Fosnes 

Hansens roman. Følg med på kinoklubb.no  

for annonsering av flere filmer!



Birkebeinerne
FEBRUAR 2016  
Drama / Spenning / Biografi  – Norsk

Skuespillere: Jacob Oftebro, Kristoffer Hivju, 
Torbjørn Harr, Pål Sverre Hagen  Regi: Nils Gaup

År 1204. Norge herjes av borgerkrig. Kongens uekte 
sønn voktes i dyp hemmelighet. En gutt som 
halve kongeriket vil drepe og to menn vil beskytte 
til døden. En gutt ved navn Håkon Håkonsson. 
Birkebeinerne er historien om flukten som forandret 
Norges historie for alltid.

MARS 2016  
Drama - Amerikansk

Skuespillere: Rooney Mara, Cate Blanchett,  
Sarah Paulson  Regi: Todd Haynes

I New York på begynnelsen av 1950-tallet arbeider 
Therese Belivet i et varehus på Manhattan og drøm-
mer om et bedre liv. Det er her hun møter Carol Aird, 
en forlokkende og elegant kvinne fanget i et forferde-
lig ekteskap. Det oppstår en umiddelbar gnist mellom 
de to kvinnene som videre utvikler seg til en dyp 
forbindelse. Når forholdet deres avsløres hevner Carols 
ektemann seg på henne ved å sette spørsmålstegn 
ved hennes kompetanse som mor. Carol og Therese 
forlater sine respektive liv og flykter sammen, men en 
konfrontasjon er uunngåelig.

Carol

APRIL 2016  
Drama / Humor – Norsk

Skuespillere: Atle Antonsen, Vera Vitali, Håkon 
Bøhmer, Gard Eidsvold, Arthur Berning, Tone 
Mostraum, Lars Jørgensen  Regi: Arild Fröhlich

Den forfengelige forfatteren Axel Farstad sjekker 
inn på Grand Hotel for å skrive – og for å dø. 
Planene blir forstyrret av en tiåring med tourettes. 
Grand Hotel er en både rørende og morsom 
filmfortelling, der historien hele tiden balanserer i 
grenseland mellom det bitre og det søte.

Grand Hotel

JUNI 2016  
Komedie / Drama – Spansk m/engelsk tale

Skuespillere: Tim Robbins, Olga Kurylenko, 
Benicio del Toro Regi: Fernando León de Aranoa

En gjeng hjelpearbeidere på slutten av krigen i 
Bosnia har som viktigste oppgave å rense brønner 
slik at befolkningen får rent drikkevann. Det er 
enklere sagt enn gjort når alle mistenkeliggjør alt, 
FN forlanger at boka skal følges til minste detalj og 
lokalbefolkningen forsøker å tjene en slant der de 
ser en mulighet for det. Dette er en absurd komedie 
med et tema som egentlig ikke er til å spøke med, 
men filmen klarer likevel å balansere humor og 
alvor på en mesterlig måte.

A Perfect Day

Kvalitetsfilmer  
til halv pris

Kinoklubb Norges 
utvalgte filmer  

FOR VÅREN 2016
Kinoklubb Norge gir deg 50% rabatt på en rekke utvalgte 

filmer på kino. Hvert år velger vi ut minimum 6 gode 

filmer som våre medlemmer kan se til halv pris. Filmene 

velges ut av vårt Filmutvalg; et ekspertpanel bestående 

av filmkyndige representanter fra norsk kinobransje. 

Filmene varierer litt i sjanger og opprinnelsesland, men 

felles for dem alle er at det er kvalitetsfilmer som vil 

gi deg en god kinoopplevelse!  Du kan bli medlem i 

Kinoklubben når som helst på året og medlemskapet 

koster kr. 149,- pr. år. Det er enkelt å melde seg inn, 

enkelt å få halv pris på kvalitetsfilmer og du er garantert 

gode kinoopplevelser.

SÅ ENKELT ER DET

Opprett en bruker på 
kinoklubb.no

BLI MED

Hent din personlige 
medlemskode

QLK46545

Kjøp billett til halv 
pris på kinoen eller 
på filmweb.no

Nyt filmen på din 
lokale kino

KinoklubbNorge

Send FILM til 2210 eller  
besøk oss på kinoklubb.no


