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Visninger/arrangementer
Filmvisninger på Bergen Kino, Magnus
Barfot kinosenter, Magnus Barfots gt. 12,
onsdag 18.– onsdag 25. oktober 2006.
Noen visninger/arrangementer på:
Bergen Kino, Konsertpaleet,
Neumannsgt. 3
Radisson SAS Hotel Norge, Nedre Ole
Bulls plass 4
Det Akademiske Kvarter,
Olav Kyrresgate 49
Bergen Kongress Senter, Håkonsgt. 5
Den Nationale Scene, Engen 1
Ole Bull Scene, Øvre Ole Bulls plass 3

Enkeltbillett kr. 65,-.

BIFF-rabattkort: Nytt kort koster kr. 520,-
(kr. 20,- for kortet og kr. 500,- i billettsal-
do). Det kan senere påfylles med porsjo-
ner à kr. 200,-. Kortsalg og påfyll kun i
billettluken. Med kortet kan man ta ut
billetter til BIFF-visninger med forestil-
lingssstart før og etter kl. 15.00 til hen-
holdsvis kr. 40,- og kr. 50,-. Billetter kan
tas ut på internett, i automater eller i bil-
lettluke. Internettbilletter skrives ut i
automat eller luke.

Enkeltbilletter (fullpris, uten rabattkort)
selges også over internett. Pris kr. 65,- +
gebyr. Du må ha kredittkort
(Visa/Mastercard).

Opplysninger om pris/billettsalg ifm
debatter/seminarer, arrangementer samt
til filmvisninger på Cinemateket USF: se
omtale av det enkelte arrangement. De
fleste debattene har fri adgang.

Billett- og kortsalg
Salg av billetter og rabattkort til film-
festivalen starter onsdag 11. oktober (da
utkommer også programkatalog og lom-
meprogram med forestillingstider).
Billetter og BIFF-rabattkort selges i
Bergen Kinos billettluker i Magnus Barfot
kinosenter, Magnus Barfotsgt. 12 og i
Konsertpaleet, Neumannsgt. 3. Under
festivalen er lukene i Magnus Barfot
åpne fra 09.00.

Unummererte plasser
Det er unummererte plasser under BIFF.

Forestillingsstart
NB: Forestillingene starter presis (ingen
reklame).

Aldersgrense
Generell aldersgrense er 15 år. Noen fil-
mer kan andre aldersgrenser. Se omtale
av den enkelte film.

Programendringer
Forbehold om programendringer. Disse
vil evt. bli annonsert på www.biff.no og
ved oppslag på Magnus Barfot kino-
senter. De som har kjøpt/tatt ut billett til
en forestilling som er blitt avlyst, kan
bytte denne til billett til en annen
forestilling.

Bergen internasjonale filmfestival AS
Georgernes verft 12
NO-5011 Bergen, Norway
tel (+47) 55 30 08 40
fax (+47) 55 30 08 41
biff@biff.no
www.biff.no

Lommeprogram
Opplag 25.000
Design: Kåre Thomsen, Ab OVO
Trykk: Molvik Grafisk AS



   STEPHEN FREARS

KOMMER PÅ KINO JANUAR 2007

HELEN MIRREN

Prinsesse Diana er død.

Hele verden viser sin sorg

- bortsett fra en ...









WT OS
INTERNASJONALE
FILMFESTIVAL

WT Os Internasjonale Filmfestival er 
i sitt åttende år, og er nå større og 
bedre enn noen gang før.

Du som publikummer er invitert til å delta på en 
film festival utenom det vanlige. En festival der 
glamour, champagne og røde løpere er et viktig 
element, og der du er invitert til å delta på åpningsshow, 
prisutdelings show og premierefester, i tillegg til å se god fi lm.

Festivalprogrammet består av 50 nøye utvalgte fi lmer fra totalt 1800 
innsendte fi lmer fra 65 land. Filmprogrammet består av kortfi lmer, 
dokumentar fi lmer, animasjonsfi lmer og langfi lmer.  Og det beste med det hele? 
Alt er gratis!

Velkommen til Os!

9.-12.
november

2006

www.wt-festivalen.no

WT OS INTERNASJONALE FILMFESTIVAL, PB. 244, 5202 OS MOB: +47 926 05 509, 
E-POST: contact@wt-festivalen.no ORG.NR. 987801425





kr   for   ti   nummer   • tlf:  • e post:  elin@kino..no
www..filmweb..no/filmogkino/tidsskriftet

For  filmelskere
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www.starmedia.no





Du finner oss i felles lokaler på USF.Vi kan tilby:
• Regionalt filmfond for kort- og

dokumentarfilmproduksjon
• Regionalt filmfond for utvikling av langfilm
• Regional filmkommisjon - www.wnfc.no
• Kurs/seminarer
• Profilering av lokal mediebransje
• Nordiske Mediedager
• Informasjonsformidling
• Nettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Vestnorsk Filmsenter
www.vestnorskfilm.no

tlf 55 56 09 05

Bergen Media By
www.bergenmediaby.no

tlf 55 56 05 10

Georgernes Verft 12, 5011 Bergen





www.filmfestivalen.no

Amandaprisutdelingen: 17. august
Den norske filmfestivalen: 18. - 23. august
New Nordic Films: 19. - 22. august
Barnefilmfesten: 19. - 23. august
(Det tas forbehold om endringer)

Filmfestivalen i Haugesund 2007
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51 BIRCH STREET
Gitt sjansen: Ville du visst alt om dine foreldre? Når moren
dør og faren kort tid etter ringer og sier at han flytter til
Florida for å gifte seg med sin gamle sekretær, spør regis-
sør Doug Block seg hvor godt han egentlig kjenner famili-
en sin. Et vemodig, overraskende og hjerteskjærende
dokument.
USA 2005 | Regi: Doug Block | 88 min
Dokumentar | Seksualitetens irrganger

37 BRUKSMÅTER FOR EN DAU SAU
En fascinerende historie om Pamir Kirghiz-stammen fra
Sentral-Asia og deres vandring gjennom fem forskjellige
land de siste hundre år, i søk etter et hjem. Filmen er en
glimrende etnografisk og kulturell studie i eksil, migrasjon
og identitet i den moderne verden.
Storbritannia 2006 | Regi: Ben Hopkins | 87 min
Dokumentar | Migrasjon og identitet | Feel-Good -- eller?

AISLADOS
To gamle venner som nettopp har rundet tredve møtes for
å sløve i en lånt villa på Ibiza. De maser hull i hodet på
hverandre om viktige ting som damer, Commodore 64,
dop og hvem som er kjipest av franskmenn og italienere.
Knakende festlig lavbudsjettskomedie, med universell
humor.
Spania 2005 | Regi: David Marqués | 80 min
Hovedprogram | Feel-Good -- eller?

AMERICAN HARDCORE
Uten hardcore-pionerer som Black Flag, Bad Brains og
Minor Threat ingen Nirvana, Beastie Boys eller Red Hot
Chili Peppers. Hardcore var mer enn musikk – det var en
sosial bevegelse skapt av ungdom som ikke passet inn i
Ronald Reagens USA. Her er amerikansk hardcore punks
historie fengende fortalt.
USA 2006 | Regi: Paul Rachman | 98 min
Musikalske takter | Dokumentar

ANGOLA: MED LENGSEL FRA EN SOM ELSKER DEG
Sørafrikanske Richard Pakleppa utforsker tilstanden til et
herjet land og et krigstrett samfunn som har opplevd en
grufull borgerkrig. Hvordan går det med oppbygningen?
Er det håp for mannen i gaten om et anstendig liv eller er
Angola nok et eksempel på et korrumpert afrikansk land
uten fremtidshåp.
Sør-Afrika / Angola 2005 | Regi: Richard Pakleppa | 65 min
Dokumentar | Miljø og bærekraftig utvikling

Tor. kl. 14:30 MB4
Lør. kl. 09:00 MB5

Tor. kl. 23:15 MB4
Fre. kl. 18:10 MB4
Søn. kl. 21:30 MB4

Tor. kl. 16:45 MB3
Søn. kl. 11:20 MB2
Søn. kl. 18:15 MB3

Fre. kl. 16:30 MB5
Lør. kl. 10:15 MB5
Lør. kl. 15:20 MB5

Man. kl. 15:35 MB5
Man. kl. 19:00 MB5
Tir. kl. 19:05 MB5



BIFF-meny

www.location.no

Gjelder i perioden 18. - 25. oktober

BIFF-meny
Calzone eller Luna
og 0,5 L mineralvann

Kaffe og 
 croissant

39,-

15,-



ART SCHOOL CONFIDENTIAL
En svart komedie om en talentfull, klassisk kunstnerspire
som starter på en kunstskole for å bli den nye Picasso.
Beklagligvis imponerer han ingen på en skole der idealet
er en anarkistisk modernisme. Breddfull av ironisk empati
og skjør humor utforsker filmen kunstens subjektive og til-
feldige natur
USA 2005 | Regi: Terry Zwigoff | 102 min
Eneste sjanse | Feel-Good -- eller?

AURA
En epileptiker med fotografisk minne planlegger det per-
fekte ran. Han får en unik mulighet til å gjennomføre sin
plan, men tilstanden hans er både en styrke og en svakhet.
Før hvert anfall treffes han av auraen – et øyeblikk blandet
av forvirring og klarsyn, hvor framtid og fortid møtes.
Argentina / Spania / Frankrike 2005 | Regi: Fabián Bielinsky
| 134 min | Filmpoolen | Førpremierer

AWESOME, I FUCKIN' SHOT THAT!
En hel del personer fikk utdelt hvert sitt kamera for å filme
konserten til Beastie Boys i Madison Square Garden i 2004.
Resultatet er underholdende som bare det.
USA 2006 | Regi: Nathanial Hörnblowér | 90 min
Dokumentar | Musikalske takter

BAB'AZIZ
En ung jente er på reise gjennom den tunisiske ørkenen
med sin blinde, kloke bestefar. De søker etter en mytisk
forsamling med vise. BAB'AZIZ er både en indre og en ytre
reise: En storslått landskapsskildring og samtidig en histo-
rie om åndelig søken innover i drømmenes, mytenes og vis-
dommens verden.
Frankrike / Tyskland / Iran / Tunisia / Storbritannia 2005 |
Regi: Nasir Khemir | 96 min | Hovedprogram

BABEL
Et enkelt skudd i Marokko antenner en serie av hendelser
som får følger for fire familier spredt utover verden.
Iñárritu demonstrerer på mesterlig vis hvordan en skjeb-
nesvanger ulykke i dagens samfunn kan eskalere til en
internasjonal hendelse, og hvor viktig det er å lytte for å
bli forstått.
USA / Mexico 2006 | Regi: Alejandro Gonzales Iñárritu
| 142 min | Førpremierer | Migrasjon og identitet

Tor. kl. 15:45 MB2
Ons. kl. 16:05 MB2

Man. kl. 15:15 MB1
Tir. kl. 14:15 MB1

Lør. kl. 23:30 MB4
Man. kl. 23:25 MB4
Tir. kl. 21:05 MB5

Fre. kl. 16:00 MB3
Lør. kl. 09:10 MB1
Søn. kl. 15:30 MB1

Lør. kl. 17:00 MB1
Tir. kl. 16:30 MB2
Ons. kl. 11:10 MB2
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Filmsjokoladen
får du hos oss

bare lave priser

Kalmarhuset
Jon Smørsgate 11



BAK SLØRET
En lesbisk kvinne flykter fra Iran til Tyskland. Hun får pro-
blemer med å få innvilget politisk asyl, og hennes eneste
mulighet for å unngå hjemsendelse er å utgi seg for å
være mann. Men så møter hun tyske Anna... Glitrende spill
i et knallsterkt drama om immigrasjon, kjønn og identitet.
Tyskland 2005 | Regi: Angelina Maccarone | 97 min
Cinema Extraordinaire | Lesbian Propaganda Night

BEFORE THE MUSIC DIES
Filmen undersøker hva som kan være de underliggende og
skjulte kreftene bak en stadig større ensretting av musikk-
tilbudet, både hva gjelder plateutgivelser, radioprogram-
mer og konserttilbud. Hvorfor er det de samme som går
igjen over alt? Bestemmer noen din smak og hva du vil ha?
USA 2006 | Regi: Andrew Shapter & Joel Rasmussen | 90
min | Dokumentar | Musikalske takter

BLACK DAHLIA
Historien om Elisabeth Short som ble myrdet i 1947. er vel-
kjent. Hun var frem til sin død en ubetydelig B-filmstarlet i
Hollywood. Mordmysteriet ble spesielt kjent fordi morde-
ren hadde kuttet henne opp i to deler og politiet prøvde å
skåne publikum for detaljene i denne svært brutale saken.
USA 2006 | Regi: Brian De Palma | 121 min
Førpremierer

BOMBAY CALLING
Regissørene Ben Addelman og Samir Mallal gir et innsikts-
fullt og morsomt portrett av et av globaliseringens hoved-
fenomener, nemlig “outsourcing.” Vi følger flere fargerike
karakterer som jobber i kunderservice og salgstjenester for
engelske og amerikanske selskaper i India.
Canada 2005 | Regi: Ben Addelman & Samir Mallal | 72 min
Dokumentar | Migrasjon og identitet | Feel-Good -- eller?

BORAT
Filmen om den skandaløse journalisten fra Kazakhstan,
sendt til USA for å dokumentere amerikansk kultur.
Dokuplanene tar en uventet vending når crewet legger i
vei mot Los Angeles for å finne Pamela Andersson, Borats
store kjærlighet. En hysterisk mockumentary, som vil spre
uforskammet mye latter.
USA 2006 | Regi: Larry Charles | 82 min
Førpremierer | Migrasjon og identitet | Feel-Good -- eller?

Lør. kl. 11:15 MB3
Søn. kl. 11:15 MB1

Fre. kl. 23:15 MB5
Lør. kl. 15:15 MB4
Søn. kl. 23:15 MB5

Tor. kl. 10:45 MB2
Fre. kl. 19:00 MB1

Tir. kl. 11:30 MB5
Ons. kl. 09:00 MB5

Fre. kl. 22:30 MB2
Fre. kl. 22:30 MB3
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BREAKDOWN
BREAKDOWN prøver å vise hvordan USAs Midtøsten-poli-
tikk er på sammenbruddets rand. Filmen er et debattinn-
legg mot en politikk den mener er feilslått. USA har de
siste årene viet så å si all oppmerksomhet mot en region,
men hva er supermaktens plan for regionen og vil den
virke?
USA / Storbritannia 2005 | Regi: Joanne Tucker | 115 min
Dokumentar | Why They Fight

THE BRIDGE
Golden Gate Bridge er det stedet i verden der flest men-
nesker tar livet av seg. Skaperne av THE BRIDGE filmet
broen i dagslys gjennom hele 2004, og filmet nesten alle
av årets 24 selvmord. Denne sterke dokumentaren minnes
de som endte livet sitt, og lar de etterlatte fortelle sine his-
torier.
USA 2006 | Regi: Eric Steel | 93 min
Dokumentar

BUGCRUSH Sjelden kombinasjon – et homoerotisk grøss.
Uimotståelig og fatalt.
USA 2006 | Regi: Carter Smith | 36 min | Gay Propaganda
Night | Cinema Extraordinaire | Seksualitetens irrganger

A SHORT CHRONICLE OF ILLNESS En beskrivelse av angst
og mentalitet i et samfunn som ikke akkurat bærer preg
av toleranse Israel 2005 | Regi: Eran Koblik Kedar | 37 min |
Israel: angst og mentalitet | Seksualitetens irrganger | Gay
Propaganda Night

THE CEMETERY CLUB
På en gravplass på en høyde i Jerusalem diskuterer en
gruppe eldre tema som filosofi og livet i sin alminnelighet
hver lørdag formiddag. Et nærgående, rørende og til tider
vittig portrett av den siste generasjon Holocaust-ofre, som
ikke har tenkt å bli kneblet av utenforstående - eller hver-
andre.
Israel 2006 | Regi: Tali Shemesh | 90 min | Dokumentar |
Israel: angst og mentalitet | Migrasjon og identitet

THE CHILDREN OF MEN
I løpet av en generasjon har verdens befolkning blitt
ufruktbar, og folketallet faller drastisk. Fattige stater kol-
lapser, og kloden henfaller til anarki. Midt i alt dette må
Theo få en gravid kvinne i sikkerhet, slik at forskerne i ro
og mak kan prøve å finne tilbake til livets gåte.
Storbritannia / USA 2006 | Regi: Alfonso Cuarón | 114 min
Førpremierer | Migrasjon og identitet

Fre. kl. 12:30 MB5

Fre. kl. 16:30 MB4
Tir. kl. 17:15 MB5
Ons. kl. 10:45 MB4

Lør. kl. 19:00 MB4
Søn. kl. 14:15 MB4

Lør. kl. 17:00 MB5
Man. kl. 15:30 MB4
Tir. kl. 12:15 MB4

Lør. kl. 17:10 MB2
Søn. kl. 13:00 MB2
Søn. kl. 22:55 MB2
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CHOKING MAN
Steve Barron har hatt som mål å skape en atmosfære av
klaustrofobi og kvelningsfornemmelser – for på denne
måten å fremmane følelser mange innvandrere sliter med
for å finne seg til rette i årevis, ja kanskje resten av livet.
USA 2006 | Regi: Steve Barron | 100 min
Cinema Extraordinaire | Migrasjon og identitet

CITIZEN DOG
Denne surrealistiske romantiske komedien fra Thailand har
det meste: Den er fargerik både i innhold og visuelt
uttrykk og er full av kul sjarm og absurd humor. Den treng-
er ingen store ord eller et tungt lanseringsbudsjett – den
står godt plantet på sine egne forføreriske ben.
Thailand 2005 | Regi: Wisit Sasanatieng | 100 min
Hovedprogram | Feel-Good -- eller?

CLERKS II
Hva har skjedd med gjengen fra CLERKS? Sluttet de? Fikk
de seg bedre jobb? kjæreste? og vokste de noensinne opp?
Neida. Dagene går fremdeles med til å gjøre narr av kun-
dene, diskutere om Transformers er Guds gave til mennes-
ket og hva som foregår under beltestedet.
USA 2006 | Regi: Kevin Smith | 97 min
Førpremierer | Feel-Good -- eller?

EL CUSTODIO
Som livvakt for en middels viktig argentinsk minister opp-
fattes Rubén som lite annet enn en del av kulissene.
Ministeren og tenåringsdatteren hans fornedrer ham gang
på gang, og når selv ikke horene kan krydre tilværelsen
begynner Rubén sakte, men sikkert for alvor å føle skoen
trykke.
Argentina / Frankrike / Tyskland / Uruguay 2006 | Regi:
Rodrigo Moreno | 93 min | Hovedprogram

DESTRICTED
er den første kortfilmsamlingen i sitt slag. Den bringer på
banen sex og kunst i en serie kortfilmer skapt av noen av
verdens mest visuelle og utfordrende kunstnere og
regissører.
Matthew Barney, Gaspar Noe, Richard Prince, Marco
Brambilla, Marina Abramovic, Larry Clark, Sam Taylor-
Wood | 111 min.
BergArt kunst og film

Fre. kl. 20:00 MB5
Lør. kl. 18:45 MB5
Søn. kl. 18:00 MB5

Tor. kl. 19:00 MB1
Fre. kl. 13:45 MB2
Ons. kl. 18:15 MB2

Tor. kl. 20:30 MB2
Fre. kl. 17:00 MB1
Man. kl. 15:30 MB2
Tir. kl. 21:00 MB2
Ons. kl. 19:10 MB3

Lør. kl. 13:05 MB3
Søn. kl. 16:15 MB3
Man. kl. 11:55 MB1

Fre. kl. 20:00 Landmark
Man. Kl. 21:15 MB4
Ons. kl. 21:00 MB4

KORTOMTALER
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BIFF-frokost
på Godt Brød 07.00 - 09.00

www.bakeverksted.no



THE DEPARTED
BIFF viste Hongkong-trilogien INFERNAL AFFAIRS i 2004.
Her har Martin Scorsese fått i oppdrag å regissere med
Matt Damon, Lonardo DiCaprio og Jack Nickholson i de
sentrale rollene. Vi befinner oss i Boston, hvor politi så vel
som den irske mafia infiltreres av hverandre.
USA 2006 | Regi: Martin Scorsese | 149 min
Førpremierer

DIGITALE FORTELLINGER
En digital fortelling er en selvbiografisk mini-film på 2-3
minutter. Filmmaterialet er basert på fortellerens personli-
ge arkiv av fotografier, tegninger, minnebøker og lig-
nende. Historien er deres egen, fortalt slik bare den som
har opplevd det selv kan gjøre det. Presentasjon ved
Flimmer Film og BBC Wales.
Spesialvisninger

DIGITAL 3D-VISNING
Bergen Kino, BIFF og Unique Promotions vil lørdag 21.
oktober demonstrere visning av digital 3D-film i Magnus
Barfot Kinosenter. Mer informasjon om innhold og pro-
gram kommer senere.
Spesialvisninger

DRAWING RESTRAINT 9
To av samtidens mest innovative krefter innen kunst og
musikk, ekteparet Matthew Barney og Bjørk, står bak
denne kreative utfoldelsen av kjærlighet, kunst, hvalfangst
og japanske ritualer. Resultatet blir en film du neppe har
sett noe lignende til tidligere.
USA 2005 | Regi: Matthew Barney | 135 min
BergArt: kunst og film

DUMPLINGS
Den tidligere abortlegen Mei gjør det stort som kokk. De
eksklusive melbollene hennes har en enorm suksess på
grunn av deres revitaliserende effekt. Ingen ser ut til å bry
seg nevneverdig om at bollene har en fremmedartet kon-
sistens.
Hong Kong 2004 | Regi: Fruit Chan | 91 min
Cinema Extraordinaire

Tor. kl. 13:00 MB2
Fre. kl. 21:30 MB1
Søn. kl. 22:30 MB3

Tir. kl. 16:00 MB5

Lør kl 15:00 MB2

Fre. kl. 14:30 MB1
Tir. kl. 20:45 MB3

Søn. kl. 23:05 MB1
Ons. kl. 23:05 MB4
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ELECTROMA
I en verden uten mennesker legger to roboter ut på en
odysse gjennom et vakkert, øde landskap i sin søken etter
å bli mennesker. En magisk, musikalsk og mytisk roadmo-
vie fra Daft Punk. Filmen har ingen dialog, men masse her-
lig musikk av helter som Curtis Mayfield og Brian Eno.
Frankrike / USA 2006 | Regi: Thomas Bangalter & Guy-
Manuel De Homem-Christo | 74 min
Cinema Extraordinaire | Musikalske takter

THE EMPIRE IN AFRICA
Denne dokumentaren retter fokus mot en av det 20.
århundres mest brutale konflikter: Borgerkrigen i Sierra
Leone (1991–2002). Filmskaperen går langt i å gi det inter-
nasjonale samfunnet, og spesielt FN, skylden for eskale-
ringen av konflikten.
USA 2005 | Regi: Philippe Diaz | 87 min
Dokumentar

THE END OF SUBURBIA
Vi har sannsynligvis nådd toppen av oljeberget. Om kort
tid, når tilgangen minker, vil kampen om oljen bli langt
mer dramatisk. Et liv der alle kjører, uansett hvor de skal,
og der varer fraktes langt, kan ikke opprettholdes. Glo-
baliseringen vil reverseres, og våre liv vil forandres drastisk.
Canada / USA 2004 | Regi: Gregory Greene | 78 min
Dokumentar | Miljø og bærekraftig utvikling | Why They
Fight

FARGEN AV OLIVEN
Et intimt portrett av hverdagsliv i Palestina: Veggen, solda-
tene, oliventrær og gode vennskap. En dokumentar hvor vi
får detaljert innsikt i truslene, trøsten og håpet palestinere
lever med. Den harde segregeringen viser krigens absur-
ditet i en velsmurt blanding av direktefilm og gjenin-
spilling.
Mexico 2006 | Regi: Carolina Rivas | 97 min
Dokumentar

FARLIGE FORBINDELSER
Filmatisering av Choderlos de Laclos' roman fra 1782, en
observasjon av aristokratiets forgiftede livsførsel, med
Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer, Uma
Thurman.
USA 1988 | Regi: Stephen Frears | 120 min
Stephen Frears-retrospektiv på Cinemateket USF

Lør. kl. 19:15 MB2
Man. kl. 19:30 MB3

Lør. kl. 11:55 MB5
Man. kl. 09:00 MB5

Tor. kl. 12:45 MB5
Tor. kl. 21:15 MB5

Ons. kl. 12:15 MB5
Tir. kl. 19:00 MB5

Fre. kl. 21:00
Cinemateket USF
Søn. kl. 19:00
Cinemateket USF
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FARVEL TIL FALKENBERG
Vennegjengen tilbringer en siste sommer sammen før de
vet at de går i hver sin retning og må finne ut av sine liv
hver for seg. Falkenberg er et typisk fraflytningssted,
mange drar til Göteborg for å finne lykken. Men det fin-
nes da noen som holder stand og synes dette er stedet for
dem – fortsatt.
Sverige 2006 | Regi: Jesper Ganslandt | 91 min
Førpremierer | Migrasjon og identitet

FEM GANGER OM DAGEN
I en landsby på den tyrkiske kysten bor tre venner: Yildiz,
Ömer og Yakup. De føler seg alle oversett og undertrykt av
de voksne. Yildiz behandles som en slave av sin mor, Ömer
er sønn av en streng imam som slår ham, og Yakup er
forelska i lærer'n. En vakker og poetisk skildring av det å
vokse opp.
Tyrkia 2006 | Regi: Reha Erdem | 111 min
Cinema Extraordinaire

FINAL FANTASY VII: ADVENT CHILDREN
En dataanimert film. Cloud Strife har trukket seg tilbake
etter å ha reddet verden i dataspillet ”Final Fantasy VII”.
Men en sykdom kalt Geostigma har dukket opp, og mystis-
ke menn har begynt å spørre etter ham. Cloud blir tvunget
ut av sin selvpålagte isolasjon.
Japan 2005 | Regi: Tetsuya Nomura | 101 min
Cinema Extraordinaire | Animasjon

FOR Å KOMME TIL HIMMELEN MÅ MAN FØRST VÆRE DØD
Denne sjarmerende filmen fra Tadjikistan beretter historien
om den 20 år gamle Kamal, som ikke får det til i sengen
etter at han har giftet seg. Han drar ut på en reise for å
prøve å finne ut av det med andre kvinner som kanskje
kan gi ham lysten tilbake. Han havner imidlertid i skikkelig
trøbbel.
Russland / Frankrike / Tadsjikistan / Tyskland/ Sveits 2006 |
Regi: Djamshed Usmonov | 95 min
Hovedprogram | Feel-Good -- eller?

FORBANNELSEN 2
Den hevngjerrige og smittsomme Forbannelsen sprer død
og frykt overalt. Tre ungdommer uten tilknytning til hver-
andre blir smittet, og går sammen for å finne ut hvordan
de kan redde livet. En skrekkinnjagende film om samhold
mot en usynlig fiende.
USA 2006 | Regi: Takashi Shimizu | 100 min
Førpremierer | Midnight Craze

Lør. kl. 19:35 MB1
Søn. kl. 21:00 MB2
Tir. kl. 19:10 MB2

Ons. kl. 17:15 MB3

Lør. kl. 17:05 MB3
Tir. kl. 23:00 MB4

Tir. kl. 12:45 MB3
Ons. kl. 19:20 MB1

Lør. kl. 23:00 MB2
Man. kl. 23:10 MB1
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FRESH AIR
Viola vasker offentlige toaletter og lengter etter en mann.
Datteren hennes drømmer om å bli klesdesigner i Italia. En
film som blander det karikerte og det tragiske, et feminis-
tisk svar på Roy Andersson. Kocsis leker seg med fargeko-
ordinering, meningsmettede komposisjoner og gjennom-
førte bakgrunner
Ungarn 2006 | Regi: Ágnes Kocsis | 109 min
Hovedprogram

FROSTBITT
En kvinnelig lege har fått ny stilling ved et sykehus langt
nord i Sverige. Hun ankommer en bygd som synes å huse
utenomjordiske krefter i polarnatten. Et underholdende,
iskaldt midnattsgrøss der vinteren spiller en hovedrolle og
snøen slett ikke bare er hvit.
Sverige 2006 | Regi: Anders Banke | 96 min
Cinema Extraordinaire | Midnight Craze

GARPASTUM
Den russiske filmskaper Gherman har gått i sin fars fotspor
og funnet sin helt spesielle retning innen filmkunsten. Han
er blitt en mester i å skape atmosfæriske stemninger og
maner her frem et tidsbilde av St. Petersburg anno 1914,
hvor to brødres fremtidsplaner blir annerledes enn de så
for seg.
Russland 2005 | Regi: Alexei Gherman jr. | 116 min
Hovedprogram

GEORGE MICHAEL – A DIFFERENT STORY
Intimt og underholdende portrett av ett av popens største
ikoner. Musikere og kjentfolk intervjues, og selv er han
uvanlig utleverende om oppveksten, karrieren og en uhel-
dig episode på et offentlig toalett. Han intervjues også
sammen med Wham-makker Andrew Ridgeley for første
gang på nesten 20 år.
Storbritannia 2005 | Regi: Southan Morris | 93 min
Dokumentar | Eneste sjanse | Musikalske takter

GET ON THE LIMO Vi følger en valgkampgruppe sammen
satt av billionærer som vil få Bush gjenvalgt
USA 2006 | Regi: Megan Kiefer | 50 min
Dokumentar | Feel-Good -- eller?

FORFILM: DEMOKRATI GRAND PRIX
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GETTING GILLIAM
Det gjør ingen ting at du går glipp av Gilliams film, for
TIDELAND kommer senere. Men for Guds skyld få med deg
denne – om det eksentriske Monty Python-medlemmet
Gilliam og hans gjentatte forsøk på å lage film. Han har en
egen tendens til alltid å havne i trøbbel, så også her.
Canada 2005 | Regi: Vincenzo Natali | 45 min
Dokumentar | Feel-Good -- eller?

GOD GREW TIRED OF US
En sterk, rørende og morsom dokumentar om tre unge
sudanske menn som prøver å tilpasse seg et nytt liv som
flyktninger i et fremmed land. I 1983 ble rundt 25.000
sudanske gutter tvunget på flukt. Dette er historien til tre
av guttene som overlevde og fikk komme til USA som
flyktninger.
USA 2004 | Regi: Christopher Dillon Quinn | 86 min
Dokumentar | Migrasjon og identitet

GOOD BOYS
To unge menn er prostituerte og prøver å overleve i en
kald verden.
Israel 2005 | Regi: Yair Hochner | 75 min
Cinema Extraordinaire | Israel: angst og mentalitet | Gay
Propaganda Night

HIGH FIDELITY
Rob driver en platesjappe, og er en manisk skaper av lister.
Etter at damen hans dumper ham, bestemmer han seg
selvsagt for å lage en liste over sine fem verste oppbrudd.
Vi følger ham i prosessen, og blir samtidig kjent med de
andre ansatte i butikken.
Storbritannia / USA 2000 | Regi: Stephen Frears | 113 min
Stephen Frears-retrospektiv på Cinemateket USF

HOLLYWOODLAND
Å leve i Hollywood kan gjøre deg berømt. Å dø der kan
gjøre deg til legende. Spørsmålet om hvorvidt skuespiller
George Reeves tok selvmord eller ble myrdet står igjen som
et av de store mysteriene i Hollywoods historie. Denne film
noir-aktige etterforskningsfilmen gjenskaper perioden på
lekkert vis.
USA 2006 | Regi: Allen Coulter | 126 min
Førpremierer

Tor. kl. 23:55 MB5
Fre. kl. 21:45 MB4
Ons. kl. 18:15 MB4

Lør. kl. 20:25 MB5
Man. kl. 17:15 MB5
Tir. kl. 09:00 MB4

Søn. kl. 12:45 MB5
Tir. kl. 10:45 MB4

Tir. kl. 21:00 Cinemateket
USF
Ons. kl. 21:00
Cinemateket USF
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Lør. kl. 10:55 MB2
Ons. kl. 16:45 MB1
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THE HOUSE IS BURNING
Mike har én dag igjen før han blir sendt ut i krig. I den
lille amerikanske forstaden lager vennene i stand en siste
fest til hans ære, mens de allerede har nok av egne pro-
blemer å stri med. I løpet av denne ene skjebnesvangre
kvelden blir de alle tvunget til å ta valg som kan forandre
livene deres.
Tyskland 2006 | Regi: Holger Ernst | 97 min
Hovedprogram

HOW PUTIN CAME TO POWER
Putins bemerkelsesverdige vei fra skyggene til toppen
Frankrike 2005 | Regi: Tania Rakhmanova | 52 min
Dokumentar

RUSSLAND/TSJETSJENIA: MOTSTANDSSTEMMER
KGB bruker terror som påskudd og invaderer Tsjetsjenia
for å bevare maktstrukturen i Kreml
Storbritannia 2005 | Regi: Carlo Nero | 47 min
Dokumentar

HUKKLE
Livet går tilsynelatende sin vante gang i den lille ungarske
byen Kesernyes. Biene surrer, fisken biter, menn gjør som
menn gjør, og kvinnene lager middag. Snart kreperer kat-
ten og et mannefall er i emning. Flott fotografi, snåle
lyder og mystisk stemning i denne ungarske perlen.
Ungarn 2002 | Regi: Gyõrgi Pálfi | 77 min
Cinema Extraordinaire

HVOR VAR DU, EGENTLIG?
16 år etter revolusjonen som avskaffet kommunismen, sit-
ter tre av heltene fra den gang i direktesendt TV-studio og
minnes begivenhetene rundt Ceausescus fall. Hissige inn-
ringere har imidlertid en annen og mindre ærefull versjon.
En satirisk og morsom film om hverdagen i postkommunis-
tiske Romania.
Romania 2006 | Regi: Corneliu Porumboiu | 89 min
Førpremierer | Feel-Good -- eller?

IMPOSTURE
En thriller om Serge, en snobbete litteraturkritiker og uni-
versitetsprofessor. Når han oppdager at en av elevene hans
har skrevet et mesterverk, kidnapper han henne og sender
manuset til et forlag i sitt eget navn. Men hva gjør han når
forlaget krever en oppfølger? Et ekko av Natascha
Kampusch-saken
Frankrike 2005 | Regi: Patrick Bouchitey | 101 min
Cinema Extraordinaire

Søn. kl. 19:45 MB4
Man. kl. 17:20 MB2
Tir. kl. 12:20 MB1
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Man. kl. 09:00 MB4
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IN THE PIT
I denne dokumentaren bevitner vi arbeidet med en ny
motorvei i Mexico City – en ny ringvei som bygges som en
bro over den forlengst sprengte hovedfartsåren i million-
byen. Filmen følger arbeiderne opp i betongkonstruksjo-
nen, ned i grøftene som graves og hjem til husene deres.
Vinner priser over alt.
Mexico 2006 | Regi: Juan Carlos Rulfo | 85 min
Dokumentar

IRAK I FRAGMENTER
Denne filmen tar oss med inn i de ulike miljøene som
utgjør det irakske kaos som råder. På grensen til borger-
krig får vi innblikk i sunnienes, shiahenes og kurdernes
virkelighetsoppfatninger og hvorledes de alle synes å
eksistere i et vakum de ikke unnslipper.
USA 2006 | Regi: James Longley | 95 min
Dokumentar

IRAQ FOR SALE
Mannen bak OUTFOXED (BIFF 04) er tilbake med to filmer
på BIFF: WAL-MART: THE HIGH COST OF LOW PRICES og
denne rykende ferske produksjonen om forholdet mellom
de som tjener store penger på krigen i Irak og politikerne i
Washington.
USA 2006 | Regi: Robert Greenwald | 75 min
Dokumentar | Why They Fight

THE ISLAND
Kvitsjøen, 1942, under andre verdenskrig: Tyske soldater
har erobret en sovjetisk slepebåt, og tvinger en ung russisk
sjømann til å drepe en av sine venner. Deretter flytter vi
oss til et kloster på en øy i Kvitsjøen, over tredve år senere,
der vi møter en skremmende munk.
Russland 2006 | Regi: Pavel Lounguine | 112 min
Hovedprogram

KAMIKAZE GIRLS
KAMIKAZE GIRLS er blitt et populærkulturelt fenomen i
Japan. To jenter, den ene en rokokkoelskende Lolita, den
andre en motorsykkelkjørende rebell, utvikler motvillig et
vennskap. Innslag av animasjon, raske klipp, komiske
situasjoner og fantastiske kostymer gjør dette til en
uvanlig opplevelse.
Japan 2004 | Regi: Tetsuya Nakashima | 103 min
Hovedprogram | Lesbian Propaganda Night | Feel-Good --
eller?

Fre. kl. 09:15 MB1
Tir. kl. 12:55 MB5
Ons. kl. 09:15 MB1

Fre. kl. 09:05 MB3
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KONGOELVEN – HINSIDES MØRKET
En reise opp Kongoelven, i fotsporene til Stanley og
Livingstone – og forfatteren Joseph Conrads roman
”Mørkets hjerte”, og et fascinerende portrett av et land
og dets historie.
Belgia / Frankrike 2005 | Regi: Thierry Michel | 116 min
Dokumentar

LEONARD COHEN: I'M YOUR MAN
En kombinasjon av konsertfilm og biografi som hyller den
72 år gamle canadiske musikeren. Flere artister, deriblant
U2 og Nick Cave, tolker Cohens sanger under en konsert i
Sydney. Intervjuer med artistene blir flettet inn mellom
sangene. En nær og personlig dokumentar om mannen
med den dype røsten.
USA 2005 | Regi: Lian Lunson | 98 min
Dokumentar | Musikalske takter | Feel-Good -- eller?

LIGG MED MEG
Om unge menneskers forhold til begjær og kjærlighet,
spontanitet og substans. Med LIGG MED MEG skal den
Toronto-baserte regissøren Clement Virgo ha ære for å ha
laget den mest seksuelt eksplisitte kanadiske kunstfilmen
til dags dato.
Canada 2005 | Regi: Clement Virgo | 93 min
Cinema Extraordinaire | Seksualitetens irrganger

A LION IN THE HOUSE
En sjelden mulighet til å få et ærlig og usminket innblikk i
hva en familie går gjennom når deres barn blir rammet av
alvorlig sykdom. Denne dokumentarfilmen følger fem
kreftsyke barns sykdomsforløp over en seksårsperiode.
En nær, rørende og engasjerende film.
USA 2006 | Regi: Steven Bognar & Julia Reichert | 225 min
Dokumentar

LIV
14 år gamle Liv prøver ut sin gryende feminine sjarm på
morens unge elsker. Med et presist blikk for mellommen-
neskelige relasjoner og en realistisk dogmetradisjon i ryg-
gen, skaper debutregissør Faisst et intimt portrett av fire
mennesker som overraskes av omstendighetene.
Danmark 2006 | Regi: Heidi Maria Faisst | 59 min
Cinema Extraordinaire
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THE LOST
Den voldelige tenåringspsykopaten Ray Pye tvinger sine to
beste venner til å begå et drap sammen med ham. Fire år
senere tror han at han er fri som fuglen, og vennene tror
det verste er over. Dessverre tar de feil. Det verste har
knapt begynt. En film som vil hjemsøke publikum i lang
tid.
USA 2005 | Regi: Chris Sivertson | 115 min
Cinema Extraordinaire | Midnight Craze

LOUDQUIETLOUD: A FILM ABOUT THE PIXIES
Da The Pixies la ned instrumentene for godt i 1993, var det
få som trodde de noen sinne skulle spille sammen igjen.
Filmen følger bandet på den uventede gjenforeningsturne-
en i 2004, og dokumenterer hvordan det fortsatt finnes
musikalsk magi på scenen og ondt blod backstage.
USA 2006 | Regi: Steve Cantor & Matthew Galkin | 82 min
Dokumentar | Musikalske takter | Feel-Good -- eller?

LOVE SICK
Uten de store faktene fanger LOVE SICK spenningen som
oppstår i møtet med et nytt bekjentskap og en ny tilvæ-
relse. Da Alex flytter til Bucuresti, møter hun eksentriske
Kiki. Jentene forelsker seg, men hva skjuler seg bak Kikis
eksentriske fasade? En av årets mest sjarmerende debutfil-
mer.
Romania 2006 | Regi: Tudor Giurgiu | 85 min
Cinema Extraordinaire | Lesbian Propaganda Night

MAKTENS IRRGANGER
En fransk dommer etterforsker en korrupsjonsskandale i et
stort selskap. Hun forstår snart at saken har forgreninger
helt til myndighetene og deres forbindelser til afrikanske
nasjoner. Inspirert av Eva Jolys sjuårige etterforskning av
det franske oljeselskapet ELF.
Frankrike 2006 | Regi: Claude Chabrol | 110 min
Eneste sjanse

MARTYRGATEN I HEBRON
Jødiske bosettere har tatt over graven til sin egen og mus-
limenes stamfar Abraham. Den ulovlige bosettingen krever
flere soldater enn sivile, noe som legger omfattende hin-
dringer for palestinernes dagligliv. En solid og balansert
film om oppvekst for barn på begge sider i Hebrons mest
voldelige gate
Canada 2006 | Regi: Shelley Saywell | 90 min
Dokumentar | Israel: angst og mentalitet
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MATTHEW BARNEY: NO RESTRAINT
Hvordan bruker kunstneren Matthew Barney 20 tonn vase-
lin, Japans hvalfangstflaggskip og tradisjonelle japanske
ritualer til å lage sin siste film? Følg med Barney og Bjørk
til Japan, og se hvordan en kunst- og kjærlighetsfilm om
to karakterers transformasjon fra mennesker til hvaler blir
skapt.
USA 2006 | Regi: Alison Chernick | 72 min
BergArt: kunst og film | Dokumentar

MAXED OUT
Dette er en film som får deg til å måpe. Vel vet vi at
mange av oss er gjeldsslaver og at finansbedrifters strategi
er å gjøre oss til lydige melkekyr. Men mange andre
momenter blir her etterforsket. Ikke minst det nære for-
holdet mellom amerikanske politikere og finansinstitusjo-
ner.
USA 2006 | Regi: James D. Scurlock | 87 min
Dokumentar | Miljø og bærekraftig utvikling

MCLIBEL
Da London Greenpeace delte ut løpesedler med påstander
om at McDonald's ikke hadde rent mel i posen, fulgte
bedriften opp med å kreve løpesedlene stoppet og bekla-
gelser fra de skyldige. MCLIBEL er historien om to vanlige
mennesker som ydmyket McDonald's i den lengste sivile
rettssaken i England.
Storbritannia 2005 | Regi: Franny Armstrong & Ken Loach |
85 min | Dokumentar | Miljø og bærekraftig utvikling

MEN AT WORK
Rasende festlig film om en gjeng middelaldrende iranere
som prøver å dytte en stein utfor et stup. Den velstående
gjengen med herremenn skal på skiferie, men stopper for
å slå lens i det flotte fjellandskapet. Der ser de den store
steinen som blir deres hvite hval. Absurd iransk humor på
sitt beste.
Iran 2006 | Regi: Mani Haghighi | 75 min
Hovedprogram | Feel-Good -- eller?

MOT SØR
Godt voksne kvinner fra Europa reiser til Haiti for å ha seg
med unge menn. Charlotte Rampling spiller som vanlig
overbevisende. Hun er fast inventar ved et idyllisk haiti-
ansk strandsted, der hun må finne seg i å konkurrere med
andre kvinner, og uten øyne for de unge guttenes proble-
mer.
Frankrike / Canada 2005 | Regi: Laurent Cantet | 108 min
Eneste sjanse | Seksualitetens irrganger
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MY BEAUTIFUL LAUNDRETTE
Omar starter et myntvaskeri med barndomskameraten
Johnny, en tidligere rasist. MY BEAUTIFUL LAUNDRETTE er
en kjærlighetshistorie mellom to menn og belyser kulturel-
le, etniske og sosiale ulikheter i Thatchers England, hvor
troen på det private næringsliv er stor og lykke kun kan
måles i penger.
Storbritannia 1985 | Regi: Stephen Frears | 98 min
Stephen Frears-retrospektiv på Cinemateket USF | Feel-
Good -- eller?

NEXT: A PRIMER ON URBAN PAINTING
Hvis du lar en graffitimailer dekorere et lerret og henger
det opp på en vegg, er det da fortsatt graffiti? I denne fil-
men leter førstegangsregissør Pablo Aravena etter svaret
på dette og en rekke andre spørsmål om graffitiens plass i
den verdensomspennende populærkulturen i dag.
Canada 2005 | Regi: Pablo Aravena | 95 min
Dokumentar

NO BODY IS PERFECT
NO BODY IS PERFECT utforsker noen av seksualitetens mer
alternative avarter. I tillegg til allment kjente fetisjer som
SM, presenterer filmen også mennesker som går langt i å
utsmykke og omforme kroppene sine. Svært grafiske sex-
skildringer blandes med intervjuer om folks forhold til
kropp og sex.
Frankrike 2006 | Regi: Raphaël Sibilla | 90 min
Dokumentar | Seksualitetens irrganger

NO. 2
Vinneren av publikumsprisen under årets Sundance-festival
er en sjarmbombe av de sjeldne. Nana Maria er lei av at
familien har lite kontakt. Hun arrangerer et festmåltid for
å utnevne sin etterfølger som familieoverhode, men hvem
skal det bli, og vet barnebarna hvordan man slakter en
gris?
New Zealand 2005 | Regi: Toa Fraser | 94 min
Førpremierer | Feel-Good -- eller?

OFFSIDE
I Iran har ikke kvinnene lov til å komme inn på fotballsta-
dion. I OFFSIDE kler seks kvinner seg ut som menn og prø-
ver å snike seg inn på VM-kvalifiseringskampen mellom
Iran og Bahrain. Alle blir stoppet og arrestert, men jentene
lager et realt rabalder. En sterk kritikk av Irans kvinnebe-
handling.
Iran 2006 | Regi: Jafar Panahi | 93 min
Førpremierer | Filmpoolen | Feel-Good -- eller?

Ons. kl. 19:00
Cinemateket USF
Tor. kl. 21:00 Cinemateket
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OFFSIDE
Fotballaget i den lille byen Stenfors trues av nedleggelse,
og mange av spillerne er arbeidsledige. De mener å ha løst
det ene problemet når en tidligere Liverpool-stjerne blir
med på laget. Det viser seg imidlertid at han er alkoholi-
sert og ikke har sparket en ball på flere år...
Sverige 2006 | Regi: Mårten Klingberg | 103 min
Cinema Extraordinaire | Feel-Good -- eller?

THE OIL CRASH
Stadig flere mennesker vil konkurrere om de samme ener-
gikilder og oljeutvinningen har nådd eller når snart sitt
toppunkt. Vi står på terskelen til en verdensomspennende
krise, men få synes å ha fått dette med seg. Denne fascine-
rende og velgjorte dokumentaren kan få deg til å våkne
opp.
Sveits 2006 | Regi: Basil Gelpke & Ray McCormack | 83 min
Dokumentar | Miljø og bærekraftig utvikling | Why They
Fight

OLE BULL – HIMMELSTORMEREN
Fiolinisten, eventyreren og verdensmannen Ole Bull er
uten tvil Bergens største sønn gjennom tidene. Han var
kanskje også ett av verdens første sexsymbol og Norges
første superstjerne av internasjonalt format. Filmen viser
ikke bare de lyse sidene av hans dramatiske livsseilas på
stormfullt hav.
Norge 2006 | Regi: Aslak Aarhus | 93 min
Center Piece | Førpremierer | Dokumentar

ONDSKAPENS ANATOMI
Hvordan kan mennesker begå folkemord? For å forstå
hvordan serbernes massakrer i Kosovo kunne finne sted,
intervjuer Ove Nyholm en rekke serbiske paramilitære og
deres ofre. I tillegg trekkes tråder tilbake til Andre ver-
denskrig, og tyskernes jødeutrydninger. En nazistoffiser
forklarer seg også.
Danmark 2005 | Regi: Ove Nyholm | 90 min
Dokumentar

OUR OWN PRIV@TE BIN LADEN
Med utgangspunkt i USAs støtte til den afghanske mot-
standsbevegelsen under Den afghansk-sovjetiske krigen på
80-tallet, viser filmen hvordan dagens krig mot terror har
røtter i den kalde krigen, og at Osama Bin Laden i realite-
ten er et tomt, symbolsk verktøy som brukes på begge
sider av konflikten.
Canada 2006 | Regi: Samira Goetschel | 63 min
Dokumentar | Why They Fight

Søn. kl. 12:30 MB3
Man. kl. 11:30 MB2

Tor. kl. 09:00 MB5
Tor. kl. 17:30 MB4
Man. kl. 10:40 MB5

Søn. kl. 18:45 KP1
Tir. kl. 14:30 MB3
Ons. kl. 21:00 MB3

Fre. kl. 11:00 MB3
Man. kl. 09:00 MB1
Ons. kl. 09:30 MB2

Tor. kl. 09:15 MB4
Tor. kl. 22:45 MB5
Søn. kl. 09:15 MB5
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PAPER DOLLS
Denne dokumentaren ble presentert på årets filmfestival i
Berlin, hvor den vant tre priser, blant annet publikumspri-
sen. Da israelerne gjorde det vanskeligere for palestinere å
få jobb i Israel, trengte landet andre til å ta over jobbene.
Filippinske transseksuelle ble hentet inn for å ta over.
Israel / Sveits 2006 | Regi: Tomer Heiman | 80 min
Dokumentar | Migrasjon og identitet | Israel: angst og men-
talitet

PAPRIKA
Et forskerteam ledet av den geniale kvinnelige forskeren
Atsuko Chiba har funnet opp en innretning som lar deg gå
inn i andres drømmer. Uheldigvis for alle sovende blir ett
av apparatene stjålet. Under kodenavnet "Paprika" går
Atsuko inn i drømmenes verden for å finne og hente tilba-
ke apparatet.
Japan 2006 | Regi: Kon Satoshi | 90 min
Eneste sjanse | Animasjon

PARFYMEN: HISTORIEN OM EN MORDER
Jean-Baptiste Grenouille, som er født i Paris i 1744, er i
besittelse av en bemerkelsesverdig luktesans. Han vokser
opp i et barnehjem, men i voksen alder begynner han jak-
ten på den perfekte parfyme. PARFYMEN er basert på
romanen av samme navn av Patrick Süskind.
Tyskland 2006 | Regi: Tom Tykwer | 147 min
Førpremierer

PRICK UP YOUR EARS
Joe Orton og Kenneth Halliwell møttes da de var hen-
holdsvis 17 og 25 år gamle. Begge var homoseksuelle, og
begge ville bli forfattere. PRICK UP YOUR EARS er den fik-
sjonaliserte historien om deres felles år og felles død.
Storbritannia 1987 | Regi: Stephen Frears | 111 min
Stephen Frears-retrospektiv på Cinemateket USF

THE QUEEN
Et intimt, morsomt og fascinerende drama om drakampen
bak lukkede dører mellom dronning Elizabeth II og stats-
minister Tony Blair i dagene etter prinsesse Dianas død i
1997. Vant prisene for beste manus og beste kvinnelige
skuespiller i Venezia nylig.
Storbritannia / Italia / Frankrike 2006 | Regi: Stephen Frears
| 97 min
Åpningsfilm | Førpremierer

Lør. kl. 19:10 MB3
Søn. kl. 19:10 MB1
Man. kl. 17:45 MB1

Lør. kl. 12:55 MB1
Søn. kl. 17:25 MB1

Tor. kl. 17:45 MB2
Fre. kl. 15:45 MB2
Tir. kl. 13:45 MB2

Ons. kl. 21:00
Cinemateket USF
Tor. kl. 19:00 Cinemateket
USF

Ons. kl. 19:50 KP1
Tor. kl. 17:00 MB1
Søn. kl. 17:15 MB2
Man. kl. 21:15 MB2
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THE RAILROAD ALL-STARS
Noen prostituerte i Guatemalas verste strøk oppretter et
fotballag for å sette fokus på hvor dårlig de behandles.
For tre dollar turen utsettes de for overgrep og mishand-
ling både fra kunder og politiet, som alle går ustraffet.
Triste skjebner, men fortalt med humor og varme.
Spania 2006 | Regi: Chema Rodríguez | 90 min
Dokumentar | Seksualitetens irrganger | Feel-Good -- eller?

THE REAL DIRT ON FARMER JOHN
Den dramatiske og inspirerende historien om John
Peterson, en fargerik bonde fra Illinois, og samfunnet
rundt ham, fra 1950-tallet til idag. Johns tradisjonelle fami-
liegård går veien fra hippiekollektiv til økonomisk ruin til
suksess som økologisk gård med brukermedvirkning.
USA 2005 | Regi: Taggart Siegel | 83 min
Dokumentar | Miljø og bærekraftig utvikling | Feel-Good --
eller?

RAISED TO BE HEROES
De siste årene har antall israelske offiserer som nekter å
tjenestegjøre i de okkuperte områdene økt. Soldatene
møter et vanskelig dilemma: skal de også bidra til den
evige volden, eller skal de nekte, og da utsette seg for for-
dømmelse fra stat og familie? Uhyre sterke vitnesbyrd pre-
ger filmen.
Canada 2006 | Regi: Jack Silberman | 54 min
Dokumentar | Israel: angst og mentalitet

SAMMY AND ROSIE GET LAID
Sammy og Rosie er et urbant ektepar i jappetidens
London. De elsker å omgi seg med intellektuelle, og har
sex med hvem det måtte være, bortsett fra med hverandre.
Når Sammys far, en statsansatt torturist, kommer på besøk
fra India, må de stille spørsmål ved seg selv og samfunnet
de lever i.
Storbritannia 1987 | Regi: Stephen Frears | 101 min
Stephen Frears-retrospektiv på Cinemateket USF

A SCANNER DARKLY
En dyktig spaner blir avhengig av et farlig narkotikum som
skaper splittede personligheter, og rusen gjør ham til en
beryktet dop-langer. Når han får ordre om å etterforske
seg selv, byr det ikke uventet på problemer. En skarp og
tragisk historie om narkotikamisbruk i det framtidige USA.
USA 2006 | Regi: Richard Linklater | 100 min
Førpremierer | Animasjon

Lør. kl. 22:00 MB5
Søn. kl. 16:15 MB5
Man. kl. 13:50 MB5

Tor. kl. 14:15 MB5
Fre. kl. 18:10 MB5

Man. kl. 10:50 MB4
Tir. kl. 14:00 MB4
Tir. kl. 20:00 MB4

Fre. kl. 19:00
Cinemateket USF
Søn. kl. 21:15
Cinemateket USF

Søn. kl. 15:15 MB2
Man. kl. 13:30 MB2
Tir. kl. 16:25 MB3
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SCHNITZELPARADISET
I denne komediesuksessen får nederlandsk-marokkanske
Nordip jobb i oppvasken på en hotellrestaurant. Fra dag
én må han finne seg i å få schnitzeldeig og frekke kom-
mentarer i trynet. Heldigvis fins det ett lyspunkt i en ellers
frityrdunstende tilværelse: den skjønne hotellarvingen
Agnes...
Nederland 2005 | Regi: Martin Koolhoven | 82 min
Førpremierer | Feel-Good -- eller?

SECRETS OF THE CODE
SECRETS OF THE CODE går i fotsporene til "Da Vinci-
koden". Filmskaperne intervjuer forfattere, læremestere,
rabbinere, munker, prester og mennesker som har blitt
påvirket av Dan Browns bok. Resultatet er en engasjerende
dialog omkring spørsmål som alltid har opptatt menneske-
heten.
USA 2006 | Regi: Jonathan Stack | 91 min
Dokumentar

SEX SLAVES
En ukrainsk mann reiser til Antalya i Tyrkia for å lete etter
sin kone, som er blitt solgt til sexslaveri av en bekjent av
dem. Hun skulle til Tyrkia for å finne seg en anstendig
jobb. Lite visste hun om at reisefellen var menneskesmu-
gler. Et dypdykk ned i en brutal underverden venter deg
her.
Canada 2005 | Regi: Ric Esther Bienstock | 89 min
Dokumentar | Migrasjon og identitet

SHADOW COMPANY
Siden den amerikanskledede invasjonen av Irak i 2003, har
tusenvis av soldater tjenestegjort i landet, mange som leie-
soldater uten ansvar eller interesse for hva som skjer,
utover personlig økonomisk gevinst. SHADOW COMPANY
fokuserer på den økende bruken av leiesoldater i Irak og
resten av verden.
Canada 2005 | Regi: Nick Bicanic & Jaon Bourque | 86 min
Dokumentar

SHOOTING DOGS
En råsterk historie om folkemordet i Rwanda. Joe undervi-
ser på en britisk misjonsskole. Alt er bra, men plutselig bry-
ter helvete løs. Hutuer begynner å slakte ned tutsier i
hopetall. Skolen blir et tilfluktsted for flyktinger, men hvor
trygge er de bak en håndfull FN-soldater og et nettinggjer-
de?
Storbritannia / Tyskland 2005 | Regi: Michael Caton-Jones
| 115 min | Førpremierer | Filmpoolen

Fre. kl. 12:45 MB1
Tir. kl. 23:15 MB3
Ons. kl. 15:30 MB3

Lør. kl. 11:55 MB4
Ons. kl. 19:10 MB4

Man. kl. 12:10 MB5
Ons. kl. 10:30 MB5

Fre. kl. 10:45 MB5
Fre. kl. 20:00 MB4

Tor. kl. 14:25 MB3
Søn. kl. 09:05 MB1
Man. kl. 15:35 MB3
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SHORTBUS
Dette er filmen som var på alles lepper i Cannes i år. En
kontroversiell film om New Yorkere og deres sexliv i hand-
lingsrommet mellom 11. september 2001 og det store
strømsjokket som lammet hele den nordøstlige del av det
amerikanske kontinentet i 2003. Heftigere har du neppe
sett det på kino!
USA 2006 | Regi: John Cameron Mitchell | 102 min
Førpremierer | Feel-Good -- eller? | Seksualitetens irrganger

SKYGGENES DAL
Hvordan påvirker og ødelegger seksuelle overgrep - og da
spesielt incest – et barns uskyldighet? Og videre hvordan
påvirker det en som voksen? Hvordan tar man tilbake kon-
trollen over sin hverdag, sitt liv og sin kropp, da den i de
tidligste år ikke tilhørte en?
Norge 2006 | Regi: Morvary Samaré & Astrid Schau-Larsen |
85 min | Dokumentar | Seksualitetens irrganger

SLUMMING
Den sjarmerende, slue og lett psykopatiske hipsteren
Sebastian får tiden til å gå med å manipulere sine omgi-
velser på de mest kyniske vis, og drar alle omkring seg med
i leken. Lek bli alvor når han dumper en fattig fyllik på den
tsjekkiske landsbygda uten penger eller papirer.
Østerrike / Sveits / Tyskland 2006 | Regi: Michael Glawogger
| 100 min
Hovedprogram

SMAKEN AV HUND
Et morsomt og provoserende angrep på Godt norsk. Filmen
Gilde, Tine og Prior ikke vil at du skal se. Med et fengende
filmspråk, lengre bortenfor Vær varsom-plakaten enn
Michael Moore, avsløres hulheten i propagandaen vi fores
med om hvor fremragende norsk mat er. Må vi ha det?
Bare må vi ha det?
Norge 2005 | Regi: Are Syvertsen & Jon Martin Førland | 65
min | Dokumentar | Miljø og bærekraftig utvikling |
Førpremierer

THE SNAPPER
Familien Curley bor i et av Dublins arbeiderstrøk med seks
barn og en hund. De har sitt å stri med, men det hele top-
per seg når datteren Sharon blir gravid og spekulasjonene
om hvem faren er begynner å spre seg i nabolaget. THE
SNAPPER er en svart komedie, med kort avstand mellom
latter og tårer.
Irland / Storbritannia 1993 | Regi: Stephen Frears | 95 min
Stephen Frears-retrospektiv på Cinemateket USF

Lør. kl. 20:45 MB2
Lør. kl. 20:45 MB3
Man. kl. 23:05 MB2
Ons. kl. 22:30 MB2

Fre. kl. 13:00 MB4
Man. kl. 17:15 MB4
Ons. kl. 14:30 MB4

Lør. kl. 11:05 MB1
Søn. kl. 10:55 MB3

Tor. kl. 20:00 MB5
Tir. kl. 18:40 MB4
Ons. kl. 17:45 MB5

Tir. kl. 19:00 Cinemateket
USF
Ons. kl. 21:00
Cinemateket USF
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SYMPATHY FOR LADY VENGEANCE
Etter 13 lange år bak murene, hvor hun har overbevist alle
med sin engleaktige oppførsel og vennlige sinn, er hun
endelig ute, klar til å gjennomføre planen hun har brygget
på i alle år.
Sør-Korea 2005 | Regi: Chan-wook Park | 112 min
Eneste sjanse

TALES OF THE RAT FINK
Ed "Big Daddy" Roth ble en kultfigur i USA på 60-tallet.
Han var en pioner innen grafisk design og den første som
lakkdekorerte biler som rene kunstverk. Siden designet
han space-age-modeller med egen sjel og identitet.
Tegneseriekarakteren Rat Fink er Roths hevn over Walt
Disneys Mikke Mus.
Canada 2006 | Regi: Ron Mann | 76 min
Dokumentar | Migrasjon og identitet

TAXIDERMIA
Handlingen er tredelt – lagt til Ungarn under krigen, kom-
munismen og nåtid. Vi møter henholdsvis bestefar som kåt
ung mann, hans fedmeberg av en sønn (født med griseha-
le) og sønnesønnen som har en plan. Førstnevnte jakter på
kjærligheten, sønnen på suksess og sønnesønnen vil bli
udødelig.
Ungarn / Østerrike / Frankrike 2006 | Regi: György Pálfi
| 91 min | Førpremierer | Avslutningsfilm

TO TULSA AND BACK: ON TOUR WITH J.J. CALE
Vi følger den mediesky legenden J.J. Cale på turné etter
utgivelsen av hans 13. plate. J.J. Cale er mannen som gis
æren for å ha oppfunnet den såkalte Tulsa-sounden; den
tilbakelente, sløye gitarstilen som skulle få så stor betyd-
ning for artister som Mark Knopfler, Eric Clapton og Bryan
Ferry.
Tyskland 2005 | Regi: Jörg Bundschuh | 90 min
Dokumentar | Musikalske takter

THE THREE BURIALS OF MELQUIADES ESTRADA
Den illegale immigranten Melquiades Estrada blir funnet
skutt og drept i den endeløse ørkenen på grensen mellom
USA og Mexico. Rancheieren Pete er besatt på å hevne sin
gode venn, og en hodeløs jakt på gjerningsmannen sender
ham ut på en episk reise gjennom de golde grensetraktene
USA 2005 | Regi: Tommy Lee Jones | 121 min
Cinema Extraordinaire | Migrasjon og identitet

Tor. kl. 12:15 MB1
Fre. kl. 20:10 MB3
Tir. kl. 23:05 MB2

Fre. kl. 12:45 MB3
Søn. kl. 10:45 MB4
Man. kl. 13:45 MB4
Tir. kl. 10:50 MB1

Tir. kl. 21:00 KP1
Ons. kl. 14:10 MB2
Ons. kl. 23:00 MB1

Søn. kl. 14:15 MB5

Man. kl. 21:00 MB3
Tir. kl. 18:30 MB3
Ons. kl. 22:45 MB3
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UGANDA RISING
Nord-Uganda er stadig hjemsøkt av krig og korrumperte
ledere og Acholi-befolkningen er ett av de folkeslag som
har opplevd mest elendighet opp gjennom årene. Mange
trodde at Museveni skulle få orden på landet da den tidli-
gere opprøreren ble innsatt som president, men nye geril-
jaledere kom til.
Canada 2006 | Regi: Jesse James Miller & Pete McCormack |
82 min | Dokumentar

VALLEY OF THE WOLVES
Den tradisjonelle amerikanske actionfilmen blir snudd på
hodet når en tyrkisk spesialagent tvinger USA i kne. Etter
en noe snublende start som visstnok skal ha med virkelig-
heten å gjøre, tar THE VALLEY OF THE WOLVES av som en
underholdende actionfilm med mye "gratis" komikk på
kjøpet.
Tyrkia 2006 | Regi: Serdar Akar | 122 min
Cinema Extraordinaire

VANN
Året er 1938 og indere driver motstandskamp mot britisk
okkupasjon. En jente blir giftet bort til en døende mann
før hun når tenårene. Siden, som ung enke, legger tradi-
sjoner bånd på framtidsutsiktene hennes. Den unge vakre
kvinnen møter håpløs kjærlighet i en film om indisk religi-
onspolitikk.
India / Canada 2005 | Regi: Deepa Mehta | 117 min
Hovedprogram

EN VENN AV FAMILIEN
Geremia er en sleip gammel lånehai som har gjort seg rik
på andre menneskers ulykke. Han er eiesyk og herskesyk,
og når sine mål gjennom kyniske triks og brutale forret-
ninger. En film som vekker medlidenhet uten å være senti-
mental.
Italia 2006 | Regi: Paolo Sorrentino | 110 min
Hovedprogram

VINDEN SOM RYSTER KORNET
I 1920 var Irland fremdeles okkupert av Storbritannia som
tviholdt på sin lille koloni i vest. Årets Gullpalme-vinner er
en film om hva okkupasjon gjør med både okkuperte og
okkupanter. Et rystende og oppskakende innsyn i hva men-
nesker er i stand til å gjøre når anarkiet og unntakstilstan-
den råder.
Storbritannia 2006 | Regi: Ken Loach | 127 min
Førpremierer

Lør. kl. 10:25 MB4
Ons. kl. 09:05 MB4

Tor. kl. 22:30 MB2
Søn. kl. 20:45 MB1

Lør. kl. 14:45 MB1
Søn. kl. 13:15 MB1
Man. kl. 13:00 MB1

Fre. kl. 18:00 MB3
Lør. kl. 09:05 MB3
Man. kl. 09:00 MB1

Tor. kl. 10:00 MB1
Man. kl. 21:00 MB1
Tir. kl. 11:20 MB2
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VITENSKAP OM DRØMMER
Dette er en vittig, intrikat og leken romantisk komedie
langt utenom det vanlige. Regissør Michel Gondry har fylt
filmen med det visuelle fiksfakseriet han er blitt verdens-
kjent for, og gjør filmen til et fantastisk stup inn i en krea-
tiv, men usikker ung manns fantasi.
USA 2006 | Regi: Michel Gondry | 105 min
Førpremierer | Feel-Good -- eller?

WAL-MART: THE HIGH COST OF LOW PRICE
Dette er en dokumentar om tragiske historier familier og
enkeltpersoner har gått gjennom på grunn av butikkkje-
den Wal-Mart, det være seg lav lønn, dårlige helseordning-
er eller redsel for represalier. Sterk kritikk av butikkgigan-
tens økonomiske og moralske virksomhet.
USA 2005 | Regi: Robert Greenwald | 95 min
Dokumenta

WELCOME TO DONGMAKGOL
Denne visuelt vakre og morsomme filmen om et fjerntlig-
gende landsbysamfunn som ikke aner noe om krigen som
pågår, var Sør-Koreas bidrag til Oscar-nominasjonen i år. En
antikrigsfilm som selvsagt ikke passer inn i det amerikan-
ske nåtidsbilde av terror og frykt.
Sør-Korea 2006 | Regi: Kwanghyun Park | 133 min
Hovedprogram | Migrasjon og identitet | Feel-Good -- eller?

WHY WE FIGHT
Denne dokumentaren spør hva som egentlig ligger til
grunn for USAs utenrikspolitikk. Har militæret blitt en for
viktig del av amerikansk industri og amerikanske liv? Har
USA blitt for avhengig av koblingen mellom det militære
og industrien at det ikke lenger styrer sin egen politikk?
USA / Frankrike / Storbritannia / Canada / Danmark 2005 |
Regi: Eugene Jarecki | 98 min
Dokumentar | Why They Fight
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Lør. kl. 23:05 MB1
Ons. kl. 13:00 MB1

Man. kl. 11:50 MB4
Tir. kl. 16:45 MB4
Ons. kl. 15:45 MB5

Fre. kl. 11:15 MB2
Søn. kl. 20:00 MB3
Tir. kl. 16:45 MB1

Fre. kl. 14:45 MB5
Søn. kl. 21:30 MB5
Tir. kl. 09:30 MB5
Ons. kl. 16:15 MB4

NORSK KORTFILMKONKURRANSE
13 filmer er valgt ut til å konkurrere om prisen for beste
norske kortfilm. Samlet spilletid 89 min

aka Bum | Alene menn sammen | Bøllefrø | Det Var En
Gang En Cherrox | Drømmehuset | Frokost | Humming Your
Song | Kildesortering | Klovners hatt | No Diving | Noen
ganger gjør det vondt | Silbaduoddariid Duohkin (Behind
the Silwerwidths) | Under stillheten/Poza Cisza

Lør. Kl 17:00 MB4



PANELDEBATTER
BIFFs filmprogram vitner om det sterke engasjementet vi står for, også
langt utover film- og kulturspørsmål. For å gjøre mest mulig ut av de
viktige temaene filmene våre tar opp arrangerer vi hele seks panel-
debatter på årets BIFF. Gratis adgang på de fleste debattene.

HOMELAND SECURITY
Tid og sted TBA, se nettsider/oppslag
USAs sikkerhetspolitikk brer seg fortsatt over
verden, og amerikanske styresmakter bruker
media til å bygge bilder av seg og sine fien-
der. Hvordan forholder Norge og norske
medier seg til sin venn i vest?

INDEPENDENT-FILMEN I DAG
Onsdag 18. oktober kl. 18.00
Stjernesalen, Det Akademiske Kvarter
Hvordan står det til med amerikansk indie-
film? Er den uavhengig og i full vigør?

PEAK OIL
Torsdag 19. oktober kl. 19.15
Speilsalen, Det Akademiske Kvarter
Er oljens tid snart forbi? Betyr det ragnarok
eller finner vi veien til en bærekraftig utvik-
ling?

FØR MUSIKKEN DØR
Lørdag 21. oktober kl. 17.00
Stjernesalen, Det Akademiske Kvarter
Ensretting av kulturen er et resultet av at
noen aktører får uforholdsmessig mye makt i
musikkbransjen. Er dette et problem i Norge?

MIGRASJON OG MULIGHETER
Mandag 23. oktober kl. 19.00
Stjernesalen, Det Akademiske Kvarter
Norge trenger mye innvandring framover.
Hvordan gjør vi det beste ut av det for alle
parter?



NEUMANNSGATE 5
TLF 55 32 90 99 / FAX 55 55 85 71

WWW.ESCALON.NO
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RESTAURANTOGVINBARVEDKINOEN. 

ÅPENTMELLOM12-24HVERDAG

DET ISRAELSKE SAMFUNN:
ANGST OG MENTALITET
Tirsdag 24. oktober kl. 17.00
Alvøen, Radisson SAS Hotell Norge
Hvordan blir tankesettet i et samfunn som
lever i stadig konflikt med sine naboer? I år
har vi en rekke sterke filmer fra og om Israel
på programmet. Disse belyser mentaliteten
som vokser fram under slike ekstreme for-
hold.

SMAKEN AV HUND
Onsdag 25. oktober kl. 19.00
Bergen Kongress Senter
Hva spiser en norsk gris? Hvor langt reiser
kortreist mat? Har alle kyllinger i Norge det
godt? Dreper norsk rødt fe grønn regnskog?
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SPAREBANKEN VESTS PUBLIKUMSPRIS
Husker du å stemme? Vinn frikort på kinoen!

Vil du ha et sesongkort på Bergen Kino gratis? Bergen Kino gir
bort et partout-kort (frikort) for 1. halvår 2007 til deg som er
med på å konkurrere på følgende vis: Du skriver tittelen på den
BIFF-filmen du synes er best. Skriv også navnet ditt og
telefonnummer eller epostadresse, slik at vi kan nå den heldige
vinner. Stemmeseddelen legger du i urne i BIFF-informasjons-
disken. Frist for innlevering er tirsdag 24.oktober kl.14.00.

Filmtittel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel/epost/: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vinnerfilmen (og den heldige vinner av partoutkort)
kunngjøres under prisutdelingen tirsdag 24. oktober kl. 19.00 i
KP1 samt på våre nettsider.

BIFF LOUNGE
Besøk oss i teltet utenfor Konsertpaleet hver dag fra 11.00 til 23.00
Cafe Opera serverer lett mat og drikke øl- og vinservering fra 18.30

FILMQUIZ med quizmaster Erlend hver kveld klokken 20.00
Flotte dagspremier og superflotte premier for ukesvinnerne

LIVESENDING Studentradioen med Kinosyndromet kl 19.00
Daglige reportasjer på BTV med Triplet kl 17.00

AUKSJON TIL TV-AKSJONEN ”LEGER UTEN GRENSER”
Søndag 22. oktober blir det auksjon på møblene i teltet

BIFF-informasjonskranke

Gratis tilgang til internett



w
w

w
.o

ra
ng

er
ie

t.
no

Kort fortalt

4000
GOOD
THRU

4000
GOOD
THRU

Folk er forskjellige. Derfor kan du i Sparebanken Vest velge 
mellom 30 ulike motiv på ditt Visa kort.

På www.spv.no kan du se de vakre motivene fra Selje i nord til 
Haugesund i sør. Kort fortalt: Vis frem Vestlendingen i deg!


