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Visninger/arrangementer
Filmvisninger på Bergen Kino, Magnus
Barfot kinosenter, Magnus Barfotsgt.12.,
onsdag 17.–onsdag 24. oktober 2007. 
Noen visninger/arrangementer på:
Bergen Kino, Konsertpaleet,
Neumannsgt. 3
Cinemateket USF, Georgernes verft 12
Logen Teater, Øvre Ole Bulls plass 6
Scandic Bergen City, Håkonsg. 2–7
Bergen internasjonale kultursenter (BIKS),
Kong Oscars gt. 15
BIT Teatergarasjen, Nøstegaten 54
Café Opera, Engen 18
BIFF Lounge, telt ved Den Nationale
Scene, Engen 1
Landmark, Rasmus Meyers allé 5

Enkeltbillett kr. 65,-.

BIFF-rabattkort: Nytt kort koster kr. 520,-
(kr. 20,- for kortet og kr. 500,- i
billettsaldo). Det kan senere påfylles med
porsjoner à kr. 200,-.Kortsalg og påfyll
kun i billettluken. Med kortet kan man ta
ut billetter til BIFFvisninger med
forestillingssstart før og etter kl. 15.00 til
henholdsvis kr. 40,- og kr. 50,-. Billetter
kan tas ut på internett, i automater eller i
billettluke. 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).

BIFF selger også gruppeprisbilletter for
skoler mm. á kr. 30,- (minimum 10 stk.)
for visninger med start før kl 15.00. Disse
bestilles på Bergen Kinos telefon 55 56 90
54 (kl. 10–14) og hentes/betales i
billettluken. Kulturkort for ungdom i
Hordaland 16–19 år: Gir adgang til å
kjøpe billetter til samme pris som BIFF-
rabattbilletter (kr. 40,-/50,- før/etter kl.
15.00). Billetter må kjøpes i billettluken.

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 10. oktober (da
utkommer også programkatalog og
lommeprogram 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. Det er ikke mulig å reservere/
bestille/kjøpe billetter over telefon
(unntatt skolebilletter).

Unummererte plasser
Det er unummererte plasser under BIFF.

Forestillingsstart
NB: Forestillingene starter presis (ingen
reklame).

Aldersgrense
Generell aldersgrense er 15 år. Noen
filmer 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 kinosenter. De
som har kjøpt/tatt ut billett til en fore -
stilling som er blitt avlyst, kan bytte
denne til billett til en annen forestilling.

Bergen internasjonale filmfestival
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
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... OGSÅ SOM  

CATERING!

KJØKKEN ÅPENT TIL  
KL. 24.00 ALLE DAGER.

NEUMANNSGATE 5 
TLF 55 32 90 99 
WWW.ESCALON.NO

KJØKKEN ÅPENT TIL  
KL. 24.00 ALLE DAGER.

VETRLIDSALMENNINGEN 21  
V/FLØIBANEN  
TLF 55 32 90 99 
WWW.ESCALON.NO

SANDVIKEN  BRYGGE

KJØKKEN ÅPENT FRA  
KL. 11-23 ALLE DAGER

SANDVIKSVEIEN 94 
TLF 55 39 61 11 
WWW.ESCALON.NO
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BLACK BOOK
[ZWARTBOEK]

Fantastisk film av 
Paul Verhoeven.

[NORDISK
FILMDISTRIBUSJON]

FACTORY
GIRL
Spillefilm om hele
Factory-bevegelsen 
til Andy Warhol, 
med Sienna Miller, 
Guy Pearce og 
Hayden Christensen.
[NORDISK
FILMDISTRIBUSJON]

JOSHUA
Independent 

grøsserfilm om 
en creepy unge.

[20TH CENTURY
FOX FILM]

2.37
Fra årets 

kritikerprogram 
i Cannes.

[SCANBOX ENTER-
TAINMENT NORWAY]

I SERVED
THE KING OF
ENGLAND
Jiri Menzels nyeste,
fra hovedprogrammet 
i Berlin.

[SCANBOX ENTER-
TAINMENT NORWAY]

THEM [ILS]

Kritikerrost horror.

[STAR MEDIA
ENTERTAINMENT]

eneste sjanse





ALLIGATOR PRESENTERER « 5 GRØSS » MED ARNHILD LITLERE  JAN GUNNAR RØISE  NINA ELLEN ØDEGÅRD  MALIN SOLI  TROND HØVIK  JULIANA NUGYEN  VIVI SUNDE  FRODE BJORØY  SIMON ANDERSEN 
SCENOGRAFI FREDRIK SIVERTSEN  PIA NOREGER  KRISTINE WILLHELMSEN  TRYGVE HOV KOSTYME JORUNN MARIA DJØNNE  CAMILLA FUGELI PRODUKSJONSLEDER JONAS RØYEM NY 

MUSIKK ANDREAS BIDMEAD  JULIAN BERNTZEN  ESPEN NOREGER LYDDESIGN THOMAS ANGELL ENDRESEN KLIPP PÅL GENGENBACH  VIDAR FLATAUKAN  SIMEN GENGENBACH  ZAKLINA STOJEVSKA  VESLEMØY BLOKHUS  SIV EBERHOLST
FOTO JAKOB INGIMUNDARSON  HARALD PAALGARD LAYOUT & VIGNETT MATS ANDERSEN & ØYSTEIN FYXE MANUS KJERSTI RASMUSSEN  PIA NOREGER  PÅL JACKMAN  BOBBIE PEERS PRODUSENT MARIA EKERHOVD 

REGI SUSANNE FALKUM LØVIK  PÅL JACKMAN  MARIUS SOMA  THERESE JACOBSEN  BOBBIE PEERS

www.alligator.no

EKSKLUSIV FØRPREMIERE PÅ BIFF
PÅ KINO FRA 3 NOVEMBER





VISES UNDER BIFF

www.jessejames-no.com

ROBERTFORDFEIGE
JESSE JAMESAVDEN
MORDETPa

o

PÅ KINO FRA 16. NOVEMBER





6 av våre butikker
VI FEIRER!

Filmfest hos Norli

39,-
per DVD

Kvalitet til folket!





EN FILM AV ANTON CORBIJN

PREMIERE 26. OKTOBER





VISES UNDER BIFF

PÅ KINO VINTEREN 2008

PÅ KINO FRA 2. NOVEMBER







¿¡REVOLUCION!?
Siden 1998 har Venezuelas president Hugo Chávez brukt
landets voldsomme oljerikdom til sin sosialistiske
revolusjon. Chávez tråkker stadig USA på tærne og høster
mye kritikk for sin behandling av demokratiet. Han er valgt
av folket, men er han en redningsmann eller undergraver
han demokratiet?
Canada 2006 | Regi: Charles Gervais | 85 min 
Dokumentar | Checkpoints 2007 | Revolusjon og demokrati

1/2 ENGEL – 1/2 DEMON
Noe er galt i kongeriket Norge! Så la oss like godt
si det som det er. Det er Satan som er vår Gud og vi er
trofaste disipler. Møt Ole Mads Vevle gjennom hans alter
ego Enkeltmannsforetaket Ole Mads Vevle. Performance-
kunstneren drar på "turné" i Nord-Norge.
Norge 2007 | Regi: Anders Jørgensen | 51 min 
Dokumentar I Forfilm: Tanakh Bibelen al-Quran

1408
1408 er en av de bedre Stephen King-filmatiseringene på
lang tid. Hvorfor? Fordi regissør Mikael Håfström får til noe
mange av de utallige filmatiseringene mislykkes i: Å bringe
til lerretet det beste fra Stephen Kings bøker, nemlig hans
velskrevne psykologiske horror.
USA 2007 | Regi: Mikael Håfström | 94 min 
Førpremierer | Midnight Craze

2:37
Vi møter seks elever ved en videregående skole i Australia
og får et innblikk i deres problemfylte hverdag, før det
topper seg kl. 2:37. Filmen ble vist i Cannes'
prestisjeprogram Un Certain Regard og mottok stående
ovasjoner i mer enn ti minutter – og det til en debuterende
filmskaper på bare 21 år
Australia 2006 | Regi: Murali K. Thalluri | 95 min 
Eneste sjanse | Midnight Craze

4 MÅNEDER, 3 UKER OG 2 DAGER
Årets Gullpalmevinner fra Cannes er rett og slett en av
årets beste filmer – et uhyre sterkt og biljant verk. Med et
humant blikk viser Cristian Mungiu de enorme
belastningene på enkeltmennesker og de skjebnesvangre
kompromissene man måtte inngå under Ceausescus regime.
Romania 2007 | Regi: Cristian Mungiu | 113 min 
Førpremierer

Man. kl. 09:20 MB5
Man. kl. 21:45 MB5

Lør. kl. 20:10 MB4

Fre. kl. 23:20 MB2
Man. kl. 10:45 MB2

Fre. kl. 16:35 MB3

Man. kl. 21:25 MB2
Ons. kl. 15:30 MB5
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PHONE: +47 55 56 43 43 - WEB: WWW.NORWEGIANFILM.COM

LOOK TO NORWAY
       - A LOCATION WITH A DIFFERENCE



5 GRØSS
5 GRØSS viser hvordan fem av Vestlandets mest lovende
regissører tolker grøssersjangeren. En samling vestlandske
filmskapere som klarer å demonstrere de mange måtene
en kan skape ubehag hos publikum. Til sammen utgjør
dette en original og stemningsfull pakke av fryktinn -
gytende øyeblikk.
Norge 2007 | Regi: Susanne Falkum Løvik, Pål Jackman, 
Marius Soma, Therese Jacobsen og Bobbie Peers.  | 40 min I
Førpremierer

A CASA NOSTRA
Vi møter en rekke personer i Italias finanssentrum Milano:
En smellvakker modell, en gateprostituert,  en tidligere
drapsdømt mann, en ung mann som ikke viker tilbake for
snarveier til rikdom, en gruppe finansfolk innblandet i
ulovlige transaksjoner og politikvinnen som jakter på dem.
Italia 2006 | Regi: Francesca Comencini | 101 min 
Førpremierer

ACROSS THE UNIVERSE
Her er tiårets filmmusical! Basert på tekstene til The Beatles
er manuset sydd sammen i en historie om Liverpool-gutten
Jude som drar til USA og forelsker seg i Lucy, blir hippie og
lever ut sine lyster i New York på 60-tallet. Til tider
psykedelisk, ofte rørende og aldri kjedelig! 
USA 2007 | Regi: Julie Taymor | 133 min 
Åpningsfilm | Førpremierer | Musikalske takter

AFRICA: WAR IS BUSINESS
Dette er en grundig undersøkelse av hvordan afrikanske
krigsøkonomier oppstår og opprettholdes. Filmen fokuserer
på det kapitalistiske Vestens ansvar for de afrikanske
landenes situasjon og gransker ringvirkningene av vårt
forbruk av alt fra mobiltelefoner til diamanter.
Nederland 2006 | Regi: Frank Vellenga & Pyt Douma | 
54 min I Dokumentar

AIR GUITAR NATION
Veldig vittig om folk som konkurrerer om å bli
verdensmester i luftgitar! Enda morsommere blir det jo at
det hele startet i Finland og ikke USA. Fremdeles foregår
det årlige verdensmesterskapet i Oulu i august hvert år.
USA 2006 | Regi: Alexandra Lipsitz | 81 min 
Førpremierer | Musikalske takter | Dokumentar

Fre. kl. 21:00 MB1

Tor. kl. 15:00 MB2
Fre. kl. 14:35 MB3
Tir. kl. 14:30 MB3

Ons. kl. 19:00 KP1
Fre. kl. 12:50 MB2
Fre. kl. 20:55 MB2
Tir. kl. 17:15 MB2

Fre. kl. 16:00 MB4
Tir. kl. 19:45 MB5

Man. kl. 23:15 MB1
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Velkommen ti l  Salsa 
– VI SERVERER BYENS 
SAFTIGSTE BIFFER

Salsa
Neumannsgt 25
5015 Bergen
Tlf 55 23 21 00
post@salsa-bergen.no
www.salsabergen.no

Vi spanderer 
en dessert 
dersom du 
viser denne 
annonsen ved 
ankomst.

For å se vår varierte 
meny gå inn på 
www.salsa-bergen.no 



DEN ANDRE SIDEN
Nejat er en ung professor i litteratur i Tyskland. Hans
tyrkiske far Ali er enkemann og finner ny kjærlighet i en
tyrkisk prostituert kvinne, noe Nejat har vondt for å
akseptere. Han får mer sympati for kvinnen da han
oppdager at hun sender penger hjem til sin datter for at
hun skal kunne studere.
Tyskland / Tyrkia 2007 | Regi: Fatih Akin | 122 min I 
Førpremierer | Lesbian Propaganda Night

ANDREW JENKS, ROOM 335
Andrew Jenks ville lage en film om hvordan det var å bo på
et eldresenter – saken var at han var bare 19 år gammel.
Han fant et senter i Florida hvor han var velkommen om
han betalte for oppholdet. Slik ble filmen ANDREW JENKS,
ROOM 335 til og vi får et fint innblikk i de eldres hverdag
her.
USA 2006 | Regi: Andrew Jenks | 90 min I Dokumentar

A BATTLE OF WITS
En av de heftigste og mest imponerende blant fjorårets
kinesiske filmer. I kjent kinesisk filmtradisjon byr dette
eposet på flotte, forseggjorte kostymer og kulisser, et
imponerende antall statister og storslåtte, velkoreograferte
kampscener.
Kina / Japan / Sør-Korea / Hongkong 2006 | Regi: Jacob
Cheung Chi-leung | 133 min I Cinema Extraordinaire

BELARUSIAN WALTZ
Den utrolige historien om performancekunstneren
Alexander Pushkin. Med livet som innsats utfordrer han
diktatoren Lukasjenko med sin kunst. 
Norge 2007 | Regi: Andrzej Fidyk | 73 min 
Dokumentar – konkurranse | Checkpoints 2007 | 
Revolusjon og demokrati

BIL'IN MIN ELSKEDE
Da israelerne vedtok å opprette muren gjennom store deler
av Palestina, sørget de for å legge den på palestinernes
jord. Denne filmen, som er en av de mest opprørende på
årets festival, tar for seg de egentlige motivene bak muren
og antyder at det dreier seg økonomisk kriminalitet.
Israel 2006 | Regi: Shai Carmeli-Pollack | 85 min 
Dokumentar – konkurranse | Checkpoints 2007

Tir. kl. 11:05 MB2
Ons. kl. 09:00 MB1

Søn. kl. 11:10 MB4
Ons. kl. 20:00 MB5

Søn. kl. 22:45 MB2
Tir. kl. 22:15 MB1

Tor. kl. 18:00 MB4
Fre. kl. 17:15 MB4
Lør. kl. 12:15 MB5

Fre. kl. 14:10 MB4
Lør. kl. 14:15 MB4
Søn. kl. 18:15 MB5
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BIFF-meny

www.location.no

Gjelder i perioden 17. - 24. oktober 2007

Calzone eller Luna
og 0,5 L mineralvann

Kaffe og 
     croissant

39,-

15,-



BLACK BOOK
En høyst original motstandsthriller om en sterk kvinnes
kamp mot overmakten under andre verdenskrig, som etter
å ha fått sprengt bort skjulestedet sitt blir satt til å
spionere på den sympatiske Gestapolederen Müntze. Borte
er alle krigsklisjeer og igjen står et tett plott med herlige
karakterer.
Belgia / Nederland / Storbritannia / Tyskland 2006 | 
Regi: Paul Verhoeven | 135 min I Eneste sjanse

BLODHEVN
Tre franskmenn kommer til Georgia for å finne et slott en
av dem har arvet. På veien møter de en ung mann og
bestefaren hans som reiser rundt med en tom likkiste.
Kisten er til bestefaren som har gått med på å la seg drepe
for å få slutt på en vendetta som truer med å utslette to
familier.
Georgia / Frankrike 2006 | Regi: Géla Babluani & Temur 
Babluani | 77 min I Førpremierer

BLONDIE: ONE WAY OR ANOTHER
Fra New York og CBGB’s kom det klart signal fra en annen
kvinne på stedet: This place ain't big enough for us both.
Sitat: Patti Smith. Selv om ikke Blondie var helt i synk med
miljøet og seg selv, rent musikalsk, kan en jo i ettertid
argumentere for at det er nettopp det som gjør dem så
spesielle.
Storbritannia 2006 | Regi: Matt O´Casey | 71 min 
Dokumentar | Musikalske takter

THE BUBBLE
Vi får innblikk i skjebnene til flere unge mennesker som bor
i Tel Aviv. En homofil palestiner kommer inn i livene deres
og fører til en kulturell og seksuell omveltning for dem alle.
Dette er Romeo og Julie for viderekomne, uten at man
trenger mellomfag i midtøstenstudier av den grunn.
Israel 2006 | Regi: Eytan Fox | 117 min 
Cinema Extraordinaire | Gay Propaganda Night

BUDDHA'S LOST CHILDREN
Et portrett av buddhistmunken Abbot Phra Kru Ba og hans
arbeid med foreldreløse barn i fjellene i Thailand. Sindig
kameraarbeid tegner et vakkert bilde av munken og hans
noviser. Disse menneskene vil uten tvil berike livet ditt med
sin livsglede, styrke og medfølelse.
Nederland / Frankrike / Thailand 2006 | Regi: Mark Verkerk
| 97 min I Dokumentar | Checkpoints 2007

Lør. kl. 10:40 MB1
Ons. kl. 11:15 MB1

Søn. kl. 17:15 MB1
Man. kl. 20:30 MB3
Ons. kl. 16:30 MB3

Fre. kl. 09:00 MB4
Søn. kl. 23:20 MB5
Tir. kl. 18:05 MB4

Tor. kl. 14:10 MB5
Lør. kl. 15:15 MB5

Fre. kl. 09:05 MB5
Tir. kl. 13:15 MB5
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CARAMEL
Fem kvinner møtes på en skjønnhetssalong, et eget
fargerikt og sensuelt mikrounivers i Beirut. 
Libanon 2007 | Regi: Nadine Labaki | 95 min 
Cinema Extraordinaire – konkurranse

CARTONEROS
Filmen handler om hva som skjedde med søppel samlerne i
Buenos Aires etter at økonomien kollapset i 2001. Plutselig
var ikke det argentinske samfunnet rikt lenger og alle ble
med forsiktige med hva de kjøpte og hva de kastet.
Søppelsamlerne måtte tenke nytt – og fagorganiserte seg!
Argentina 2006 | Regi: Ernesto Livon-Grosman | 61 min 
Dokumentar | Checkpoints 2007

CHASING GHOSTS: BEYOND THE ARCADE
På 80-tallet var tv-spill et digert fenomen, og det fantes
folk som utmerket seg – rekordholderne hadde groupies,
sponsorkontrakter og store turneringer. Vi møter disse
stjernene 25 år senere og ser hvordan dette livet påvirket
dem. En dokumentar som ikke bare appellerer til
spillentusiaster.
USA 2007 | Regi: Lincoln Ruchti | 90 min 
Dokumentar | Back to the 60's

COLOUR ME FREE
Vi følger 2006-presidentvalget i Hvite russland. Blå var
fargen hviterussiske opposisjonelle samlet seg bak etter at
en demonstrant flagget med den blå skjorten sin bak en
barrikade av politi. Dessverre kunne ikke revolusjonsfargen
styrte regimet på egenhånd.
Canada 2007 | Regi: Areta Lloyd | 48 min I Dokumentar |
Checkpoints 2007 | Revolusjon og demokrati

CONTROL
Joy Division rakk å introdusere enda en ny genre innen den
engelske musikkscenen. Som Thom Jurek har skrevet: "They
left just a small bit of music and an echo that still rings."
Joy Divisions musikk har inspirert ulike band og musikere –
også i dag. Filmen bringer frem det som skjedde bak
kulissene
Storbritannia / Australia 2007 | Regi: Anton Corbijn | 
119 min I Førpremierer | Musikalske takter

Tor. kl. 11:20 MB1
Man. kl. 17:05 MB1

Man. kl. 12:15 MB5
Tir. kl. 09:00 MB5

Fre. kl. 12:30 MB5
Man. kl. 13:20 MB4

Lør. kl. 14:00 MB5
Man. kl. 13:30 MB5

Man. kl. 19:00 MB2
Tir. kl. 15:00 MB2
Ons. kl. 12:45 MB2
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CROSSING THE LINE
Den utrolige historien om fire amerikanske avhoppere. De
var stasjonert i Sør-Korea, men deserterte til Nord-Korea
hvor de ble tatt imot som helter og brukt i
propagandaøyemed. Den britiske filmskaperen Daniel
Gordon har opparbeidet seg tillit i landet etter å ha laget
flere filmer derfra.
Storbritannia / Nord-Korea 2006 | Regi: Daniel Gordon
| 90 min I Dokumentar | Checkpoints 2007 | Back to the 60's

CRUDE IMPACT
Enhver organisme må få mer energi fra maten sin enn den
bruker på å skaffe seg den samme maten. Mennesker i dag
forbruker energi som tilsvarer ti kalorier for hver kalori de
putter i munnen. Energiforbruket vårt predikerer vår egen
utslettelse. Hvordan skal vi leve når oljen forsvinner?
USA 2006 | Regi: James Jandak Wood | 97 min 
Dokumentar | Klima & konsum

CUBA LIBRE: DITT STØRSTE ØNSKE
Cubas mest kjente opposisjonspolitiker Oswaldo Payá
presenterer Varela-prosjektet, den mest seriøse
opposisjonelle gruppen på Fidel Castros Cuba. Gruppen
ønsker blant annet frie valg, fri presse og generell ytrings-
og bevegelsesfrihet og ble offer for en generell
innstramming i 2003.
USA 2006 | Regi: Mateo Juez | 55 min 
Dokumentar | Checkpoints 2007 | Revolusjon og demokrati

CURIOSITY KILLS THE CAT
Et utforutsigbart puslespill av et kjærlighetsdrama, med
utgangspunkt i det mangefasetterte forholdet mellom en
gift mann, hans kone, hans elskerinne, en utenforstående
sikkerhetsvakt og nabolagets unge Peeping Tom. I
bakgrunnen lurer også en skarp sosial kommentar om
klasseskiller i Kina.
Kina 2006 | Regi: Zhang Yibai | 99 min 
Cinema Extraordinaire

DAY WATCH
Oppfølgeren til den visuelt eksplosive NIGHT WATCH (BIFF
05). Det er en høyst moderne fortelling om kampen mellom
det gode og det onde. Vi får se ypperlig kinetisk action som
henter av alt moderne filmteknologi kan få til. Det er en
svimlende og spennende reise gjennom et fascinerende
univers. 
Russland 2006 | Regi: Timur Bekmambetov | 132 min 
Førpremierer | Midnight Craze

Lør. kl. 09:15 MB5
Tir. kl. 11:30 MB5

Tor. kl. 12:40 MB4
Tir. kl. 15:10 MB5

Fre. kl. 17:45 MB5
Søn. kl. 09:00 MB5
Man. kl. 18:45 MB5

Lør. kl. 09:05 MB3
Man. kl. 16:50 MB3
Tir. kl. 11:20 MB4

Tor. kl. 22:45 MB3
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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 



THE DEVIL CAME ON HORSEBACK
Dette er kaptein Brian Steidles rapport fra folkemordet i
Darfur-regionen i Sudan. Oppgitt over egen og afrikanske
myndigheters maktesløshet overfor folkemordet han
bevitner reiser han hjem til USA for å engasjere sin egen
regjering og FN i tragedien.
USA 2007 | Regi: Ricki Stern & Annie Sundberg | 85 min 
Dokumentar – konkurranse | Checkpoints 2007

THE DOG PROBLEM
Solo er en ensom forfatter med skrivesperre og
pengeproblemer. Hans eneste håp er rådene han får fra
psykologen sin, men gode råd blir dyre når pengene tar
slutt. Psykologens endelige svar blir at han må skaffe seg et
kjæledyr. Resultatet er en hund som har en egen evne til å
få Solo i trøbbel.
USA 2006 | Regi: Scott Caan | 88 min 
Cinema Extraordinaire

DU LEVANDE
Roy Anderssons første spillefilm siden det internasjonale
gjennombruddet med SANGER FRA ANDRE ETASJE er
bygget over samme lest som forgjengeren, men er langtfra
like pessimistisk og deprimerende. Dette er en av de
morsomste og mest sjarmerende skandinaviske filmene på
veldig, veldig lenge!
Sverige 2006 | Regi: Roy Andersson | 95 min 
Førpremierer

DØMT TIL EKTESKAP
Vi møter tre kvinner som har til felles at de ikke får
skilsmisse innvilget av rabbinerne i religiøse domstoler.
Ektemannen må nemlig være enig, og det spiller liten rolle
om han selv har stiftet ny familie...
Israel 2004 | Regi: Anat Zuria | 60 min 
Dokumentar | Checkpoints 2007 | I Faderens navn

DÅRLIGE VANER
Spiseforstyrrelser er fellesnevneren i en dysfunksjonell
familie med en besatt mor. Dette modige dramaet er
gjennomsyret av grov overspising og spisevegring om
hverandre, og regnet som styrter ned ligner en fånyttes
syndeflod som ikke kan vaske bort de skitne ugjerningene
vi bevitner.
Mexico 2007 | Regi: Simón Bross | 98 min 
Cinema Extraordinaire – konkurranse | I Faderens navn

Tor. kl. 11:00 MB4
Fre. kl. 14:15 MB5
Tir. kl. 23:10 MB5

Tor. kl. 23:20 MB4
Søn. kl. 23:15 MB1
Man. kl. 14:40 MB2
Tir. kl. 13:20 MB2

Tor. kl. 09:10 MB2
Tor. kl. 19:00 MB1
Tor. kl. 23:05 MB1

Man. kl. 11:00 MB5
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Tor. kl. 15:10 MB1
Man. kl. 09:00 MB1
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EASTERN PROMISES
David Cronenberg gir oss nok et dypdykk inn i en
foruroligende, makaber verden. Anna (Naomi Watts) søker
etter bakgrunnen til en død kvinne, og kommer i kontakt
med den følelseskalde russiske mafiosoen Sergei (Viggo
Mortensen) som innbitt forsøker å skjule sine
hemmeligheter.
Storbritannia / Canada 2007 | Regi: David Cronenberg
| 96 min I Førpremierer

ELECTRIC APRICOT – QUEST FOR FESTEROO
SPINAL TAP er ennå i live og følger med i tiden med
internett og annen underholdning. Enkelte andre band
ligger stadig i bakevjen av New Age og søken etter innsikt
er første prioritet. For Electric Apricot er det nok å komme
seg til Festeroo. Følg Les Claypools regidebut fra en bisarr
verden.
USA 2006 | Regi: Les Claypool | 91 min 
Dokumentar | Musikalske takter

ENCOUNTER POINT
Et inspirerende og dristig portrett av fredsaktivister på
begge sider av den israelsk/palestinske konflikten og deres
samarbeid. Selv om konflikten etterlater smertefulle
erfaringer i alle, driver håpet om fred deres kamp for en
bedre fremtid for alle. 
USA 2006 | Regi: Ronit Avni & Julia Bacha | 92 min I Doku-
mentar | Checkpoints 2007

EVERYTHING'S COOL
I denne underholdende dokumentaren møter vi folk på
begge sider av skyttergraven i krigen om teorier om
drivhuseffekt og global oppvarming. EVERYTHING'S COOL
er en av hovedfilmene i vår gransking av klima- og
konsumsamfunnet og et nokså avslørende innlegg mot
oljeindustrien og dens spin doctors.
USA 2007 | Regi: Daniel B. Gold & Judith Helfand | 100 min I
Dokumentar | Klima & konsum

EX DRUMMER
Hva skjer når et band bestående av tapere med hver sine
særegne handikap oppsøker en tydelig vant manipulator
for at han skal bli trommeslager i bandet deres? Hans
eneste handikap er at han ikke kan spille trommer. En
forrykende dynamittkubbe fra Belgia – humorkode: Sort,
bekmørkt og langt der ute..
Belgia 2007 | Regi: Koen Mortier | 104 min 
Cinema Extraordinaire | Musikalske takter

Tor. kl. 13:10 MB2
Tor. kl. 21:10 MB2
Tor. kl. 23:00 MB2
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Filmsjokoladen 
får du hos oss

bare lave priser

Kalmarhuset
Jon Smørsgate 11



FACTORY GIRL
Historien om rikmannsdatteren Edie Sedgwick, som med
Andy Warhols hjelp ble et av 60-tallets store stilikoner. Med
Sienna Miller som Edie Sedgwick og Guy Pearce som Andy
Warhol.
USA 2006 | Regi: George Hickenlooper | 90 min 
Eneste sjanse | Back to the 60's

FAY GRIM
Fay Grim drar på jakt etter sin mann Henry Fool, forfatter
og landsforræder. Bevæpnet med et pornografisk leketøy
prøver hun å løse gåten rundt den besynderlige skikkelsen
hun er gift med.
USA / Tyskland 2006 | Regi: Hal Hartley | 118 min 
Cinema Extraordinaire

FELLEN
Mladens sønn er dødelig syk. Han kan ikke betale for
operasjonen som kan gjøre sønnen frisk. Han får et umulig
tilbud – han skal få pengene hvis han utfører et drap.
Konsekvensene av Mladens valg er ødeleggende. Dette er
en film Alfred Hitchcock kunne ha laget, men med en
definitivt balkansk vri.
Serbia / Tyskland / Ungarn 2007 | Regi: Srdjan Golubovic
| 106 min I Cinema Extraordinaire – konkurranse

FOLKET OG PRESIDENTEN
Hvordan kan det ha seg at kontroversielle Hugo Chávez ser
ut til å ha så omfattende støtte i folket sitt? Venezuelas
president får mye oppmerksomhet i Norge for å spotte USA
og sin oppfatning av demokrati. I forkant av fjorårets valg
forteller hans tilhengere om reformer og trusler.
Norge 2007 | Regi: Iselin Åsedotter Strønen & Hildegunn
Wærness | 86 min I Dokumentar | Revolusjon og demokrati

FOR THE BIBLE TELLS ME SO
At mange bibeltro kristne har et nærmere forhold til det
skrevne ord og en abstrakt gud enn til sine egen barn er
vanskelig å fatte, men det skjer stadig at homofile og
lesbiske kommer ut av skapet og blir frosset ut av familien.
Denne flotte filmen forteller en annen historie – se den!
USA 2007 | Regi: Daniel G. Karslake | 95 min 
Dokumentar – konkurranse | I Faderens navn | 
Gay Propaganda Night

Lør. kl. 21:15 MB2
Man. kl. 13:15 MB3
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Fre. kl. 09:15 MB1
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FOREVER
Møt folk som jevnlig besøker kirkegården Père-Lachaise i
Paris for å stelle på gravene til berømtheter som Jim
Morrison, Oscar Wilde, Edith Piaf, Marcel Proust og mange
flere. Filmskaperen Heddy Honigmann er et av de største
navnene innen dokumentarsjangeren – og her briljerer hun
igjen.
Nederland 2006 | Regi: Heddy Honigmann | 95 min 
Dokumentar – konkurranse

GARBAGE WARRIOR
Michael Reynolds er en annerledes arkitekt, og temmelig
eksentrisk, vil de fleste hevde. Hans visjon er å bygge
selvforsynte boliger av søppel, som bildekk, tomflasker og
blikkbokser. I ørkenen i New Mexico gjør han sin visjon til
virkelighet - og blant tsunamiofrene på Andamanøyene i
Bengalbukten
Storbritannia / USA 2006 | Regi: Oliver Hodge | 86 min 
Dokumentar | Klima & konsum | Back to the 60's

GHOSTS OF ABU GHRAIB
Et portrett av tortur i vår tid, en samling vitnesbyrd fra
torturister og torturerte i det beryktede fengselet i Irak.
Filmen dokumenterer snarveiene okkupantmakten tar –
snarveier som i siste instans undergraver de verdiene det
kriges for å beskytte.
USA 2007 | Regi: Rory Kennedy | 82 min 
Dokumentar | Checkpoints 2007 | Irak / Vietnam

GINGA – THE SOUL OF BRAZILIAN FOOTBALL
Ordet Ginga beskriver sjelen i brasiliansk fotball og
innebærer en mytisk blanding av bevegelser og holdninger.
Brasils beste ballbehandlere gjør fotball til kunst. Real
Madrids Robinho, eminente enbente teknikere og
fotvolleyballspillende kvinner i Rio presenterer i GINGA
Brasils fremste kunstart.
Brasil / USA 2005 | Regi: Tocha Alves, Hank Levine & Marcelo
Machado | 79 min I Dokumentar

GLOBAL METAL
Er metal et fenomen som vi kun finner i Europa og Nord-
Amerika? Etter suksessen METAL: A HEADBANGER'S
JOURNEY som er distribuert i mer enn 30 land, reiser
regissørene Sam Dunn og Scot McFadyen til Sør-Amerika,
Asia og Midtøsten. Til steder du ikke trodde metal
eksisterte
Canada 2007 | Regi: Sam Dunn & Scot McFadyen | 92 min 
Dokumentar – konkurranse | Musikalske takter

Lør. kl. 12:50 MB2
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GONE BABY GONE
Ben Afflecks regidebut er basert på en novelle av den
kritikerroste forfatteren Dennis Lehane – som også er
mannen bak romanen "Mystic River".
USA 2007 | Regi: Ben Affleck | 113 min 
Førpremierer

DEN GRUSOMSTE REISE
Eventyreren Helge Hjelland reiser som første menneske i
verden den 4000 km lange Nigerfloden. Selv om de fysiske
påkjenninger er formidable, koster det psykiske og
medmenneskelige mer.
Norge 2007 | Regi: Geir Kreken & Fridtjov Konglevoll | 
50 min I Dokumentar

HALLAM FOE
Et sårt og forstyrrende drama om en ung gutt hvis
manglende evne til å takle sin mors død leder ham inn i et
voyeuristisk forhold til en kvinne.
HALLAM FOE er en medrivende film som blander
hitchcockske elementer med det beste fra skotsk
populærkultur.
Storbritannia 2007 | Regi: David MacKenzie | 95 min 
Førpremierer

HELVETICA
En dokumentar om typografi, grafisk design og global
visuell kultur. Filmen tar deg med på en utforskning av
urbane rom i verdens storbyer og undersøker historien til
fonten helvetica som en del av en større samtale om måten
skrifttyper påvirker livet vårt på.
Storbritannia 2007 | Regi: Gary Hustwit | 80 min 
Dokumentar – konkurranse

HOPE THE PITANGA CHERRIES GROW 
– TALES OF LUANDA
Luanda i Angola må være en svært spesiell by –
hovedstaden med fire millioner innbyggere var opprinnelig
bygget for å kunne huse 600 000 
Angola / Portugal 2007 | Regi: Kiluanje Liberdade & Ondjaki
| 60 min I Dokumentar | Checkpoints 2007

Tor. kl. 11:00 MB2
Lør. kl. 23:00 MB3
Tir. kl. 19:45 MB2
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Tor. kl. 17:00 MB2
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Tir. kl. 10:15 MB5
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HOW TO PLAN A REVOLUTION
Både denne og flere andre filmer på programmet tar for
seg revolusjoner som har lyktes og de folkelige opprør som
gikk galt. Tydeligst gikk det galt i Hviterussland (COLOUR
ME FREE) og i Aserbajdsjan, slik vi blir vitne til i denne
interessante dokumentaren fra BBC.
Storbritannia 2006 | Regi: Ivan O'Mahoney | 60 min 
Dokumentar | Checkpoints 2007 | Revolusjon og demokrati

HUNDER
Lars' familie er en fillete affære, etter at foreldrene er skilt
og faren har byttet ut konen med sin svigersøster. Det ser
ut til å bli en traurig jul, men alt blir straks meget bedre når
Lars møter den døvstumme Marie, som setter det hele i
perspektiv. Vakker og stille vinterhistorie.
Tyskland 2007 | Regi: Ann-Kristin Reyels | 86 min 
BergArt: Berlin

I'M NOT THERE
Her møter vi ikonet og en hel generasjons stemme, poeten,
låtskriveren, musikeren, protestsangeren, 'evangelisten',
stjernen og 'kameleonen' Bob Dylan. Ikke mindre enn seks
skuespillere gestalter Dylan – inkludert en svart guttunge
(Marcus Carl Franklin) og Cate Blanchett som den
androgyne Dylan!
USA 2007 | Regi: Todd Haynes | 135 min 
Førpremierer | Musikalske takter | Avslutningsfilm

I SERVED THE KING OF ENGLAND
Med rikdom, status og sitt eget hotell som mål, serverer
den opportunistiske kelneren Jan Dite sin vei gjennom
andre verdenskrig
Tsjekkia / Slovakia 2007 | Regi: Jirí Menzel | 120 min 
Eneste sjanse

IMPORT EXPORT
Ulrich Seidls nye film handler om to mennesker som
bestemmer seg for å pakke sakene og prøve lykken
utenlands. Sykepleieren Olga flytter fra Ukraina til
Østerrike, mens sikkerhetsvakten Paul flytter motsatt vei.
Felles for dem er at de får sine håp om et bedre liv behørig
knust.
Østerrike 2006 | Regi: Ulrich Seidl | 135 min 
Cinema Extraordinaire – konkurranse
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IN THE SHADOW OF THE MOON
I 1961 holdt president Kennedy en tale hvor han lovet at
USA skulle sende en mann til månen og bringe ham trygt
tilbake innen 60-tallet var omme. Skrekkslagne ingeniører
og ledelsen av NASA ante ikke hvordan det skulle skje på
så kort tid. Dette er historien om Apolloprogrammet.
USA / Storbritannia 2007 | Regi: David Sington | 100 min 
Dokumentar | Apollo | Back to the 60's

IN THE VALLEY OF ELAH
En mønstersoldat returnerer til sitt hjem i New Mexico fra
Irak etter endt tjeneste og forsvinner. Faren som selv er
offiser, begynner å lete etter ham. Etter hvert gjør han og
en kvinnelig politietterforsker oppsiktsvekkende funn i sin
etterforsking av saken.
USA 2007 | Regi: Paul Haggis | 124 min 
Førpremierer | Irak / Vietnam

INSIDE THE CIRCLE
En film som definitivt setter fokus på hva hiphop og
breakdance virkelig er. På 80-tallet var det hansker som
gjaldt. Bevegelsene kan ikke måle seg med det nivået som
breakdance har nådd de senere år. Hatten av til dere b-boys
der ute – dere får en hel verden "stoked" når dere setter
igang!
USA 2007 | Regi: Marcy Gariott | 102 min 
Dokumentar | Musikalske takter

INTO THE WILD
Sean Penn har tatt et steg tilbake for å tenke over hva det
vil si å være amerikaner og hva det vil si å være menneske
når sivilisasjonen i seg selv blir kilde til fremmedgjøring og
mistro. En ung mann flykter fra livet i byen ut på
landeveien for å finne seg selv.
USA 2007 | Regi: Sean Penn | 148 min I Førpremierer

ITTY BITTY TITTY COMMITTEE
Anna er akkurat er ferdig med videregående, bor fortsatt
hos foreldrene og jobber på en klinikk for plastisk kirurgi.
En natt angripes klinikken av lesbiske aksjonister, og Annas
verden blir snudd på hodet.
USA 2007 | Regi: Jamie Babbit | 87 min 
Cinema Extraordinaire | Lesbian Propaganda Night

Lør. kl. 09:00 MB4
Lør. kl. 23:15 MB4
Tir. kl. 23:15 MB4

Fre. kl. 22:15 MB1
Søn. kl. 09:00 MB2
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JAR CITY
Baltasar Kormákur har laget en film i grenselandet mellom
thriller og politietterforskningshistorie. Vi møter en mann
som arbeider på et institutt for genetisk forskning og som
prøver å finne ut hvorfor hans lille datter har fått en
hjernesykdom. Parallelt jobber en etterforsker med en
drapssak.
Island / Tyskland 2007 | Regi: Baltasar Kormákur | 94 min 
Førpremierer

JOSHUA
Joshua Cairn er et vidunderbarn hvis talenter og interesser
har lite til felles med niåringer flest. Når hans nyfødte
søster kommer hjem fra sykehuset går han fra å være mest
opptatt av å spille Barthók på piano til å finne mer
diabolske utløp for talentene sine. 
USA 2007 | Regi: George Ratliff | 105 min I Eneste sjanse

KOMPONISTEN – EDVARD GRIEG
KOMPONISTEN er delt inn i fire tematiske deler som både
representerer livsfaser og store spørsmål i Griegs liv. Filmen
viser også fram en stor mengde bildemateriale fra Edvard
Griegs liv og miljøene rundt ham både i Bergen og andre
steder.
Norge 2007 | Regi: Alexander Wisting | 70 min 
Dokumentar | Musikalske takter

KURT COBAIN: ABOUT A SON
90-tallet, med oppegående låtskriving og støyende
musikalitet, vekket en hel generasjon. Hvem husker vel ikke
pogingen som forvirret de fleste dørvakter, spesielt når alle
reiste seg og var enda bedre venner etterpå? Denne filmen
er et poetisk dokument om mannen som ble ikonet for sin
generasjon.
USA 2006 | Regi: AJ Schnack | 96 min 
Dokumentar | Musikalske takter

A LESSON OF BELORUSSIAN
Filmen følger Franak Vyachorka. Hans far er en med -
arbeider av den hviterussiske opposisjons lederen Milinkevic
og er fengslet. Franak prøver å videreføre farens arbeid og
denne filmen forteller hvordan det er å drive valgkamp i et
totalitært regime.
Hviterussland / Polen 2006 | Regi: Miroslaw Dembinski
| 51 min I Dokumentar | Checkpoints 2007 | Revolusjon og
demokrati

Lør. kl. 23:00 MB1
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Søn. kl. 20:00 MB4
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LUCKY MILES
En indonesisk fiskebåt hiver en mengde flyktninger i land
på Australias øde vestkyst. Tre menn med lite til felles
legger ut på leting etter en buss og etter det liberale
vestlige demokratiet gjennom en ørken på størrelse med
Polen. En bittersøt komedie som støter borti aktuelle
politiske saker.
Australia 2007 | Regi: Michael James Rowland | 105 min I 
Cinema Extraordinaire – konkurranse

LYNCH
LYNCH er resultatet av at et kamerateam har fått være flue
på veggen under arbeidet med INLAND EMPIRE. Filmen gir
oss et unikt innblikk i de kreative prosessene til mannen
bak TWIN PEAKS, BLUE VELVET, ERASERHEAD og
MULHOLLAND DRIVE.
Danmark, USA 2007 | Regi: blackAND white | 84 min 
Dokumentar

MAGNUS
Magnus er en ung mann med et inderlig dødsønske. Hans
far prøver halvhjertet å snakke ham ut av
selvmordstankene, men kan bidra med lite annet enn
virkelighetsflukt via dop og horer. Poetisk og vakkert
fotografert, en film om hvordan livet kan miste all mening.
Basert på en sann historie.
Estland / Storbritannia 2007 | Regi: Kadri Kõusaar | 86 min 
Cinema Extraordinaire – konkurranse

MANDA BALA
Brasil er kjent for sin enorme regnskog og kultur og
overveldende korrupsjon. MANDA BALA er en dokumentar
om kidnappinger, kidnappingsofre, slumbeboere,
overbetalte kirurger, korrupte politikere og en liten
froskefarm som tilsammen beskriver et samfunn som står
overfor store sosiale utfordringer 
Brasil / USA 2007 | Regi: Jason Kohn | 85 min 
Dokumentar – konkurranse | Checkpoints 2007

THE MARK OF CAIN
Dette er en krigsfilm fortalt på en besnærende måte med
kvikke kamerabevegelser og klipperytme. Den handler om
to unge menn som blir involvert i en massakre i Basra i 2003
og bygger på faktiske hendelser.
Storbritannia 2007 | Regi: Marc Munden | 90 min 
Førpremierer | Irak / Vietnam

Søn. kl. 11:00 MB1
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MEG
MEG er en fascinerende og foruroligende film. Den sier
noe om tilstander og omstendigheter og hvordan andres
syn på en kan komme til å definere oss. Vellaget debutfilm
som bruker lyset på en begavet måte og selve
iscenesettelsen gir filmen et anstrøk av noe truende som
gjør oss anspente hele veien
Spania 2007 | Regi: Rafa Cortés | 100 min 
Cinema Extraordinaire – konkurranse

MELKEVEIEN
Benedek Fliegauf blander uvanlig bruk av utelukkende
naturlig lys og lyd, gjør støy fra omgivelsene sine om til
musikk, og skaper suggerende atmosfærer som behager og
beroliger. Er for filmen det Brian Eno var for musikken. 
Ungarn 2007 | Regi: Benedek Fliegauf | 82 min 
Cinema Extraordinaire – konkurranse

MICHAEL CLAYTON
En trendy 'miljøthriller' som tar for seg miljøspørsmål og
konsekvensene av bruk av kjemiske forbindelser som aldri
skulle ha vært produsert.
USA 2007 | Regi: Tony Gilroy | 120 min I Førpremierer

MISTER LONELY
Harmony Korine (GUMMO) er tilbake med sin mest
tilgjengelige film hittil. MISTER LONELY følger en ulykkelig
Michael Jackson-lookalike som flytter inn i et kollektiv som
utelukkende består av mennesker som imiterer berømte
personer. Dessuten: Werner Herzog som
fallskjermhoppende prest!
USA / Storbritannia / Irland / Frankrike 2007 | Regi: Harmony
Korine | 112 min I Cinema Extraordinaire

MOOLAADÉ
Afrikansk films nylig avdøde mester diskuterer et tema som
har blitt aktuelt også i Norge. Jentebarn i alderen fire til ni
år skal omskjæres i en landsby i Burkina Faso. Colle, som
også nektet landsbyen å omskjære sin egen datter, tar
barna inn under sin magiske beskyttelse, også kalt
moolaadé. 
Senegal / Frankrike / Burkina Faso 2004 | Regi: Ousmane
Sembène | 124 min I Cinema Extraordinaire | I Faderens
navn
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MORDET PÅ JESSE JAMES AV DEN FEIGE ROBERT FORD
En moderne western om legenden Jesse James. Slik må det
ha vært i Ville Vesten – og ikke slik vi har sett det så ofte
før. Kameraføringene er utsøkte og ofte overrumplende i
all sin stilistiske oppfinnsomhet. Filmen er nyskapende og
en fryd for øyet!
USA 2007 | Regi: Andrew Dominik | 160 min 
Førpremierer

MY KID COULD PAINT THAT
Et temmelig utrolig fenomen – en fire år gammel jente som
elsker å male abstrakte og spektakulære malerier som nå
blir solgt for sekssifrede summer i dollar. En overraskende
og tankevekkende film som setter kritisk søkelys på dagens
kunstverden og medieetikk.
USA 2007 | Regi: Amir Bar-Lev | 82 min 
Dokumentar | Førpremierer

NATURAL BORN STAR
Fred Robsahm var et stort navn i Italia på 60- og 70-tallet,
men i dag er han fullstendig glemt. Han er eks-narkoman
og hivpositiv. Even Benestad forteller den fascinerende
historien om Robsahms turbulente, enestående liv. En
underholdende film fylt av mafia, narkotika, sex, skandale
og tragedie.
Norge 2007 | Regi: Even Benestad | 75 min 
Førpremierer | Dokumentar | Back to the 60's

NO END IN SIGHT
Transisjon fra despoti til demokrati er ingen enkel øvelse.
Når den i tillegg oversees av mennesker uten militær
erfaring, uten kjennskap til Midtøsten eller Irak, er det ikke
vanskelig å forestille seg at et og annet kan gå galt. NO
END IN SIGHT tar for seg hva som skjedde etter 2003-
invasjonen. 
USA 2007 | Regi: Charles Ferguson | 102 min 
Dokumentar | Checkpoints 2007 | Irak / Vietnam

NORSK KORTFILMKONKURRANSE
14 filmer er valgt ut til å konkurrere om prisen for beste
norske kortfilm. 
6 forestillinger om frihet – si sedes is I Adherent I Bo Jo Cie
Kochom (Fordi jeg elsker deg) I Das Kost I Det visner I
Flashes of Persia I Hangman I Janus I Lykke til, Pappa I
Null–null I Slør I Smaken av ekteskap I Små gleder I
The Pianoplayer, the Cowboy and the Singing Housewife.
Samlet spilletid 125 min

Lør. kl. 14:40 MB2
Tir. kl. 22:00 MB2
Ons. kl. 17:30 MB2

Søn. kl. 15:30 MB1
Søn. kl. 19:55 MB5

Tor. kl. 21:40 MB5

Fre. kl. 19:00 MB4
Lør. kl. 12:20 MB4
Ons. kl. 14:20 MB4

Lør.  kl.16.00 MB4

44 BIFF 2007

KORTOMTALER



ONCE UPON A TIME IN NORWAY
Historien om Øystein Aarseth og Mayhem, som ledet an i
norsk svartmetalls voldsomme begynnelse presenteres her i
dybdeintervjuer med folk fra miljøet. Satanisme og
nihilisme blandet med banebrytende musikk kulminerte i
kirkebranner og drap. Svartmetall er Norges største
musikalske eksportartikkel.
Norge 2007 | Regi: Martin Ledang, Pål Aasdal & Olav 
Martinius Ilje Lien | 60 min I Dokumentar | 
Musikalske takter

OPPRØR: LITVINENKO-SAKEN
Ble Alexander Litvinenko et offer for en korrupsjonskultur
han etterhvert ikke kunne takle? Denne uredde
dokumentaren må være et betydelig slag i ansiktet på
Vladimir Putin. 
Russland 2007 | Regi: Andrei Nekrasov | 105 min 
Dokumentar – konkurranse | Checkpoints 2007 | Revolusjon
og demokrati

PARAGUAYANSK HENGEKØYE
Et par venter på at sønnen skal komme hjem fra Paraguays
krig mot Bolivia på 1930-tallet. Med et spartansk uttrykk
med stillestående kamera og lange tagninger skildres
parets hverdag med savn og håp særegent og effektfullt.
Paraguays første kinoformatfilm på tretti år vant
kritikerprisen i Cannes.
Paraguay / Argentina / Frankrike / Nederland / Østerrike /
Tyskland 2006 | Regi: Paz Encina | 78 min 
Cinema Extraordinaire – konkurranse

PRINSESSEBADET
En fersk film om Kreutzberg og dens multikulturelle miljø
sett gjennom øynene til de tre venninnene Klara, Mina og
Tanutscha, som på en nokså selvbevisst måte opptrer med
sjarm og røffhet som bare femtenåringer kan. De har kjent
hverandre siden barnehagen og går etter hvert svært
forskjellige veier.
Tyskland 2007 | Regi: Bettina Blümner | 92 min 
BergArt: Berlin | Dokumentar

THE PRIZE OF THE POLE
1897: Etter et opphold hos inuittene i Arktis tar
oppdageren Robert E. Peary med seg seks av dem til New
York. Han vil stille dem ut på Naturhistorisk museum, som
er hovedsponsor for oppdagelsesreisene hans. Folk
strømmer til museet for å se ‘de ville’.
Sverige / Danmark 2006 | Regi: Staffan Julén | 80 min 
Dokumentar | Checkpoints 2007

Tor. kl. 20:10 MB5

Lør. kl. 19:15 MB2
Søn. kl. 17:00 MB3

Tor. kl. 19:15 MB3
Fre. kl. 15:25 MB1
Lør. kl. 09:30 MB2
Ons. kl. 16:15 MB1

Tor. kl. 16:15 MB4
Ons. kl. 10:50 MB3

Fre. kl. 09:00 MB3
Lør. kl. 09:05 MB1

45BIFF 2007

KORTOMTALER



PÅ SPORET AV MICHAEL MOORE
Her er filmen om Michael Moore som gir deg en annen
side av mannen vi alle ynder å like. De to kanadierne Rick
Caine og Debbie Melnyk ville gjøre et portrett av sin helt
Moore men støtte straks på uante problemer. Moore var
ikke bare lite interessert, hans stab la store hindringer i
veien for de to.
Canada 2007 | Regi: Debbie Melnyk & Rick Caine | 94 min I
Dokumentar | Førpremierer

RANEREN
Vi følger den sjarmerende middelaldrende Ramon på en
ransturné på Buenos Aires' skoler. Hvor kommer han fra?
Hvor skal han? En intens, effektivt fortalt liten film om en
desperat mann som i løpet av noen timer skal utføre noen
tilsynelatende vel planlagte handlinger.
Argentina 2007 | Regi: Pablo Fendrik | 69 min 
Cinema Extraordinaire – konkurranse

REDACTED
Sølvløvevinner for Beste regi i Venezia. En skarp, kritisk film
om krigen i Irak og amerikanernes endeløse ørkenvandring
uten mål og mening. Basert på faktiske hendelser som
endte i krigsrettsdom i USA for kort tid siden.
USA 2007 | Regi: Brian De Palma | 90 min 
Cinema Extraordinaire | Irak / Vietnam

EN REN SMAKSSAK
En av flere tyske komedier på programmet som virkelig
understreker at tysk film ikke er full av tungsinn. Her er en
buddykomedie om far og sønn som ikke helt kjenner
hverandre. Karsten er den pur unge sønnen som forelsker
seg i farens konkurrent Steven. Forviklingene innad i
familien står i kø.
Tyskland 2007 | Regi: Ingo Rasper | 105 min 
Cinema Extraordinaire | Gay Propaganda Night

ROGER OG JEG
Michael Moore er blitt en helt i våre europeiske øyne – og
det samme gjelder for Canada. ROGER OG JEG var hans
gjennombruddsfilm som dokumentarist som skapte sin
egen stil og ikke la skjul på at han var subjektiv og selv
meget tilstede i filmen. Her skildres jakten på direktøren
for General Motors!
USA 1989 | Regi: Michael Moore | 91 min 
Dokumentar | Spesialvisninger

Tor. kl. 09:00 MB5
Tor. kl. 18:15 MB5
Lør. kl. 17:30 MB5

Tir. kl. 10:35 MB1
Tir. kl. 14:05 MB1
Tir. kl. 20:45 MB1

Søn. kl. 12:55 MB4
Man. kl. 18:20 MB4

Lør. kl. 19:15 MB3
Søn. kl. 15:00 MB3

Ons. kl. 21:00 Cin. USF
Lør. kl. 19:15 Cin. USF
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DEN RØDE BALLONGS FLUKT
En mystisk rød ballong følger hengivent etter syv år gamle
Simon i Paris' gater. Moren Suzanne jobber med
dukketeater og bruker sitt stemmetalent til å gi liv til
stykkene hun skriver. Fullstendig oppslukt i et nytt stykke
ansetter hun en taiwansk filmstudent til å være barnevakt
for Simon.
Frankrike / Taiwan 2007 | Regi: Hou Hsiao-hsien | 113 min I
Cinema Extraordinaire

SAKURAN
SAKURAN pumper friskt og forførende blod inn i en lang
arverekke av filmer om de fargerike skyggesidene av 1700-
tallets Japan. Vi følger Kiyoha, en rebelsk ung kurtisane
som kjemper seg oppover mot toppen i Edos (gamle
Tokyos) tradisjonsrike gledelseskvartal. 
Japan 2006 | Regi: Ninagawa Mika | 111 min 
Cinema Extraordinaire – konkurranse

SCHRÖDERS VIDUNDERLIGE VERDEN
Den Magiske Lagune er et prosjekt den unge rådgiveren
Frank Schröder er satt til å få fart på. Det skal investeres i et
gigantisk ferie- og badeland på grensen mellom Polen,
Tsjekkia og Tyskland. Tre forhenværende fiender skal
samarbeide i traktene Schröder opprinnelig kommer fra.
Får han det til?
Tyskland 2007 | Regi: Michael Schorr | 114 min 
Cinema Extraordinaire – konkurranse

SERPENT
Vincent er midt i en skilsmisse, og foreldreretten til ungene
behandles i domstolene. Han møter en gammel kjenning
fra skolen og de to tar opp kontakten igjen. Det Vincent
ikke er klar over er at hans kone har kontakt med mannen,
som viser seg å være en farlig psykopat. En prøvelse for
nervene!
Frankrike 2007 | Regi: Eric Barbier | 119 min 
Førpremierer | Midnight Craze

SEVEN EASY PIECES BY MARINA ABRAMOVIC
Denne filmen dokumenterer performancekunstneren
Marina Abramovics gjennomgang av sju klassiske
performanceverk. I tillegg til to egne arbeider, tolker
Abramovic verker av Bruce Naumann, Joseph Beuys, Gina
Pane, Valie Export og Vito Acconci.
USA 2007 | Regi: Babette Mangolte | 93 min 
Dokumentar | Spesialvisninger

Tor. kl. 11:30 MB3
Man. kl. 11:10 MB3

Tor. kl. 20:45 MB3
Fre. kl. 11:30 MB1
Tir. kl. 20:30 MB3

Man. kl. 10:55 MB1
Tir. kl. 11:55 MB1

Fre. kl. 10:40 MB2
Fre. kl. 20:45 MB3
Søn. kl. 19:15 MB3

Søn. kl. 13:15 MB5
Tir. kl. 20:00 Landmark
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SHARKWATER
Et fascinerende innblikk i haienes verden – om hvordan
disse dyrene er blitt fremstilt som blodtørstige
menneskeetere og onde vesener. Ikke bare makter filmen å
endre vårt syn på haier, den gir oss også ny innsikt i det
skjøre økosystemet i havene rundt om på planeten. Et must
av en film!
Canada 2006 | Regi: Rob Stewart | 89 min 
Dokumentar – konkurranse | Klima & konsum

SHOOT 'EM UP
Clive Owen spiller Mr. Smith – en barsk og uredd mann som
plutselig får ansvar for et nyfødt barn etter at moren blir
drept av tre gangstere. Han ber den prostituerte kvinnen
DQ om hjelp med barnet, men det viser seg at mektige
krefter er ute etter den nyfødte.
USA 2007 | Regi: Michael Davis | 86 min 
Førpremierer | Midnight Craze

SHOPPEN
En sjarmerende komedie om speed dating, hvor ni menn og
ni kvinner møtes og har fem minutter hver til å bli kjent
med hverandre. Dialogen er vittig hele veien ettersom
karakterene er tatt på kornet og lirer av seg de mest
oppsiksvekkende påstander i ren angst for ikke å svare til
forventingene.
Tyskland 2007 | Regi: Ralf Westhoff | 91 min 
Cinema Extraordinaire

SIGUR RÓS – HEIMA
Sommeren 2006 dro Sigur Rós hjem for å spille en rekke
gratis og uannonserte konserter for befolkningen på Island.
Denne filmen dokumenterer den allerede legendariske
turneeen, med nære refleksjoner fra bandmedlemmene og
en håndfull nye akustiske fremførelser.
Storbritannia Island 2007 | Regi: Dean DeBlois | 97 min 
Musikalske takter | Dokumentar

SKILT FOR TREDJE GANG
En kvinne fra Gaza blir skilt fra sin palestinsk-israelske
ektemann etter å ha fått seks barn med ham. Hun har da
etter loven ingen rettigheter, kan ikke oppholde seg i Israel
lenger og må vende alene tilbake til Gaza uten å kunne se
sine barn igjen.
Palestina / Israel 2006 | Regi: Ibitsam Salh Mara’ana | 75 min 
Dokumentar | Checkpoints 2007 | I Faderens navn

Lør. kl. 21:15 MB3
Søn. kl. 19:10 MB2
Ons. kl. 11:00 MB2

Man. kl. 23:30 MB2
Ons. kl. 23:00 MB2

Tor. kl. 14:30 MB4
Søn. kl. 21:30 MB4
Man. kl. 23:15 MB5

Lør. kl. 23:00 KP1

Søn. kl. 16:45 MB5
Ons. kl. 10:15 MB5
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SKYGGESPILL
Kenneth Branagh ble spurt om han ville iscenesette en ny
versjon av SLEUTH fra 1972 med Michael Caine og Jude
Law i rollene. Han svarte ja før Jude Law fikk snakke ut.
Storbritannia 2007 | Regi: Kenneth Branagh | 86 min I 
Førpremierer

SMILEY FACE
En hysterisk vittig film om en jente som kommer i skade for
å spise bakverk med ingredienser som er ment for folk som
vil eksperimentere med skaperverket. Selv om herlig
anarkistiske Gregg Araki er en av våre favoritter, er dette
først og fremst Anna Faris' film.
USA 2007 | Regi: Gregg Araki | 88 min 
Førpremierer | Midnight Craze

STILLE LYS
Puritanske og gifte Jakobs livssyn blir satt på prøve da han
forelsker seg i iskremselgeren Marianne. Med det
spektakulære landskapet i utkanten av Chihuahua, Mexico
som bakteppe for møtet mellom kroppslig begjær og Guds
lære, får vi bevitne Mexicos enfant terrible sin vakreste film
så langt. 
Mexico / Frankrike / Nederland / Tyskland 2007 | Regi: Carlos
Reygadas | 127 min I Cinema Extraordinaire – konkurranse

STOPP REVOLUSJONEN!
Ukrainas Oransjerevolusjon skulle tenne håp om en ny og
bedre virkelighet for landets innbyggere. Men som denne
filmen forteller, er skyggene fra Tsjernobyl fremdeles lange,
og det nye Ukraina preges av korrupsjon, skruppelløse
forretningsmenn og politikere som karrer til seg det de
kan.
Ukraina 2006 | Regi: Ivan Kravchyshyn | 96 min 
Cinema Extraordinaire | Revolusjon og demokrati

SWITCH
For å bli godtatt blant klassekameratene og ungdommen
på Voss må den nye eleven Mikkel fra Oslo opp i de
snøfylte fjellene og øve seg i å stå på snowboard. Da han
forelsker seg i jenten til den regjerende
snowboardmesteren er rivaliseringen mellom de to guttene
i gang. 
Norge 2007 | Regi: Ole Martin Hafsmo | 90 min 
Førpremierer

Fre. kl. 09:00 MB2
Fre. kl. 15:20 MB2
Lør. kl. 13:05 MB1

Fre. kl. 23:00 MB3
Lør. kl. 16:45 MB1
Ons. kl. 23:15 MB1

Lør. kl. 18:30 MB1
Søn. kl. 13:00 MB2

Man. kl. 14:45 MB5
Ons. kl. 10:30 MB4

Lør. kl. 17:30 MB2
Lør. kl. 17:30 MB3
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TAKING GUNS FROM BOYS
Jessie Deeters blikk på fredsprosessen i Liberia. I 2003
fulgte hun FN-generalen Daniel Opandes forsøk på å
demilitarisere Liberia. 20 år med krig, tre rivaliserende
stammer, 40 000 krigere, 200 000 drepte og 800 000
fordrevne var fasiten før Opande satte i gang.
USA 2006 | Regi: Jessie Deeter | 56 min 
Dokumentar | Checkpoints 2007

TENDER'S HEAT. WILD WILD BEACH
Få med deg en dokumentarfilm om disse russerne på ferie –
på grensen til det absurde om hvordan folk ter seg. Kanskje
ikke så ulik norske turister i Syden, tenker du kanskje, og ja,
det er nokså oppsiktsvekkende hva de får seg til å gjøre i
denne filmen.
Russland 2006 | Regi: Alexander Ratorguev, Vitaly Mansky &
Susanna Branzhieva| 125 min I Dokumentar – konkurranse

THEM
En sensasjonell grøsser som går langt inn under huden på
deg! En psykologisk, mørk og truende sjokkhistorie basert
på virkelige hendelser. Storyen er enkel, kulissene
sparsomme – og resultatet skremmende.
Frankrike / Romania 2006 | Regi: David Moreau & Xavier
Palud | 77 min I Eneste sjanse | Midnight Craze

TIL MINNE OM MEG SELV
Andrea er en ung mann som får problemer med å takle
tilværelsen. Han bestemmer seg for å gå i kloster og leve et
liv i bønn, lange leseøkter og ritualer. Han føler seg
konstant bevoktet av prestene, munkene – ja, til og med
novisene har fått beskjed om å rapportere om svakheter
ved hverandre.
Italia 2007 | Regi: Saverio Costanzo | 115 min 
Cinema Extraordinaire | I Faderens navn

TUYAS TO EKTEMENN
Tuya bor i steppelandet i Indre Mongolia. Hun driver med
saueoppdrett og må ta seg av sin syke ektemann i tillegg til
sine to barn. En dag blir hun imidlertid skadet og kan ikke
lenger jobbe. Hennes mann prøver å overbevise henne om
at hun må skaffe seg en ny ektemann. 
Kina 2006 | Regi: Quanan Wang | 96 min 
Filmpoolen | Førpremierer

Tir. kl. 18:20 MB5
Ons. kl. 14:15 MB5

Fre. kl. 22:40 MB5
Ons. kl. 12:15 MB4

Søn. kl. 23:20 MB3
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DET UKJENTE
Med denne mørke thrilleren dykker Tornatore ned i en
verden av vold, prostitusjon og ufordekt jævelskap, og
viser en ganske annen side av seg selv enn den vi fikk se i
CINEMA PARADISO. DET UKJENTE er noe så sjeldent som
en vellaget og genuint spennende europeisk thriller.
Italia 2006 | Regi: Giuseppe Tornatore | 118 min 
Førpremierer

A VERY BRITISH GANGSTER
Dominic Noonan er sjef for Noonan-familien, en av
Manchesters mest fryktede og respekterte gangsterfamilier.
Både hva gjelder korpus og yrke er han en slags britisk
ekvivalent til Tony Soprano. Men det å være gangster
fortoner seg ganske annerledes i Manchester enn i New
Jersey.
Storbritannia 2006 | Regi: Donal MacIntyre | 97 min 
Dokumentar | Gay Propaganda Night

VIKAREN
Filmen dokumenterer den ferske ungdomsskolelæreren
Max Wejstorps forsøk på å bringe orden tilbake i
klasserommet. Til å hjelpe seg får han sin gamle lærer,
Folke Silvén. En film om engasjement og yrkesstolthet, og
om møter på tvers av generasjoner og kulturer.
Sverige 2006 | Regi: Åsa Blanck & Johan Palmgren | 85 min 
Dokumentar

VIVERE
Tre historier filmet på tre ulike vis om tre svært forskjellige
kvinner i sine ulike aldre. Til sist møtes de tre en jul i
Rotterdams Hotel Central. 
Tyskland 2006 | Regi: Angelina Maccarone | 97 min 
BergArt: Berlin | Lesbian Propaganda Night

A WALK INTO THE SEA: DANNY WILLIAMS 
AND THE WARHOL FACTORY
Danny Williams stakk fra Harvard til en lovende
filmkarriere på Andy Warhols berømte The Factory. Etter en
god start i Manhattan-kretsen gikk han på noen smeller og
ble stadig mer avhengig av dop, til han en dag reiste seg
fra en familiemiddag og gikk, for aldri å komme tilbake.
USA 2007 | Regi: Esther B. Robinson | 75 min 
Dokumentar | Back to the 60's

Tor. kl. 17:05 MB3
Fre. kl. 12:20 MB3
Tir. kl. 12:15 MB3

Søn. kl. 14:40 MB4

Lør. kl. 14:00 MB3
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THE WAR ON DEMOCRACY
John Pilger hudfletter USAs systematiske kamp mot
demokrati i Latin-Amerika. Alle forsøk på sosial endring på
forskjellenes kontinent møter harme nordfra. Venezuelas
radikale president Hugo Chávez og tidligere Washington-
ansatte beskriver her USA og CIAs inngrep i Amerikas
fattigere land.
Storbritannia / Australia 2007 | Regi: John Pilger & Christop-
her Martin | 96 min I Dokumentar | Checkpoints 2007 | 
Revolusjon og demokrati

WE ARE TOGETHER
Denne filmen forteller den rørende historien fra et
barnehjem i Sør-Afrika. Barna bruker musikk og sang for 
å komme seg gjennom en tøff hverdag. Med en gjeng
uforglemmelige ungdommer, nydelig musikk og et plott
fullt av overraskelser, er WE ARE TOGETHER en opp-
løftende og bevegende opplevelse.
Storbritannia 2006 | Regi: Paul Taylor | 83 min 
Dokumentar | Checkpoints 2007

WE OWN THE NIGHT
Tittelen WE OWN THE NIGHT spiller på et slagord i NYPD 
på 80-tallet, hvor det ikke skulle tolereres at kriminelle
skulle regjere i gatene i New York City. 
USA 2007 | Regi: James Gray | 117 min 
Førpremierer

WHAT WOULD JESUS BUY?
Denne herlig anarkistiske dokumentaren følger den
eksentriske, men svært velmenende Billy Talen i hans
korstog mot forbrukersamfunnet og shoppingkulturen i
USA. Med seg på turneen har han The Church of Stop
Shopping Gospel Choir og sprer det glade budskapet om 
å slutte å kjøpe ting vi ikke trenger.
USA 2007 | Regi: Rob VanAlkemade | 91 min 
Dokumentar – konkurranse | Klima & konsum

THE WONDER OF IT ALL
Over en treårsperiode fikk tolv privilegerte menn æren av 
å gå på månen. Her får du møte de fleste av de som
fremdeles er i live. Filmskaperen Jeffrey Roth har fått
månevandrerne til å filosofere om hvordan det føltes å 
gå på månen og hva opplevelsene kan ha gjort med dem.
USA 2007 | Regi: Jeffrey Roth | 83 min 
Dokumentar – konkurranse | Apollo | Back to the 60's

Søn. kl. 15:20 MB2
Man. kl. 18:40 MB3

Tor. kl. 12:30 MB5
Søn. kl. 10:10 MB5
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52 BIFF 2007

KORTOMTALER



WWW: WHAT A WONDERFUL WORLD
To mennesker – en hverdagsdrømmende
trafikkpolitikvinne og en melankolsk leiemorder – opplever
at deres skjebner krysser hverandre mens de lever sine
sære, ufullendte liv. Filmen er dels thriller, dels
forviklingskomedie, dels film noir. En visuell nytelse og en
historie fortalt med sjarm og humor.
Frankrike / Marokko / Tyskland 2006 | Regi: Faouzi Bensaïdi
| 99 min I Filmpoolen | Førpremierer

XXY
Like etter at hun ble født bestemte foreldrene til 15 år
gamle Alex seg for å flytte fra Buenos Aires for å bosette
seg i et isolert hus på den uruguayske kysten. Her har Alex
vokst opp i skyggen av en stor hemmelighet – en
hemmelighet det blir vanskelig å skjule etter hvert som
puberteten slår inn
Argentina / Spania / Frankrike 2007 | Regi: Lucía Puenzo
| 86 min I Filmpoolen | Førpremierer

YACOUBIAN-BYGNINGEN
I dagens sekulære Egypt har verden løpt fra mange av
landets innbyggere. Intriger og hykleri preger alle
samfunnslag, i dette tverrsnittet av det som antakeligvis er
det mest progressive av de arabiske landene. En film som
ikke bør ignoreres dersom du ønsker å uttale deg om
verden sør for Italia. 
Egypt 2006 | Regi: Marwan Hamed | 161 min 
Cinema Extraordinaire

ZOO
Man skulle kanskje tro at en rekonstruksjon av en faktisk
hendelse der en mann blir tatt bakfra av en fullblods hingst
og senere blør i hjel, vil få status som selve skandalefilmen
under årets BIFF. Mon dét, egentlig?
USA 2007 | Regi: Robinson Devor | 75 min 
Cinema Extraordinaire

Lør. kl. 21:00 MB1
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KORTOMTALER

SURF'S UP (4K DIGITALVISNING, ORIGINALVERSJON)
En frisk og morsom animert familiefilm som tar publikum
ned i det azurblå dypet av en konkurranseverden med
surfende pingviner på Hawai. Filmen vises digitalt i 4K for
første gang i Bergen. 4K-formatet gir skarpere bilder enn
tradisjonell kinofilm og andre digitale formater. 
USA 2007 | Regi: Ash Brannon & Chris Buck | 85 min 
Animasjon | Førpremierer | Spesialvisninger

Fre. kl. 19:15 MB2



SIGUR RÓS – HEIMA

Live set og film
Konsertpaleet KP1
Lørdag 20. oktober kl. 24
Billetter kr. 150,-



Mer info på www.vilvite.no 
og www.biff.no

Geologen Schmitt
var den eneste 
vitenskapsmannen
som ble måne farer. 
De øvrige 11 var alle
opprinnelig piloter.

MØT SISTEMANN PÅ MÅNEN
Harrison Schmitt var astronaut på Apollo
17, som landet på månen i 1972.
Sammen med Eugene Cernan er han det
siste menneske som til nå har satt sin fot
på månen. 
I forbindelse med romfartens 50-
årsjubileum besøker han Bergen med
filmene THE WONDER OF IT ALL og IN
THE SHADOW OF THE MOON.
Du kan se THE WONDER OF IT ALL og
møte Schmitt og norsk romfartsguru 
Erik Tandberg på 
VilVite tirsdag 23. oktober kl 18.00
Schmitt vil også være tilstede under
noen av filmvisningene på BIFF.
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PANELDEBATTER
BIFFs filmprogram vitner om det sterke
samfunnsengasjementet vi står for, også
langt utover film- og kulturspørsmål.
Gratis adgang til de fleste debattene.

FOR THE BIBLE TELLS ME SO
Torsdag 18. oktober kl. 19:15 Studenter-
samfunnet, Sardinen, USF Verftet

Gir Bibelen rom for
kjærlighet mellom
to mennesker av
samme kjønn?
Tåler kirken
splittelse i homo -

filispørsmålet? 

KONSUM 
– DITT ELLER VÅRT PROBLEM?
Fredag 19. oktober kl. 14:00
Scandic Bergen City
Debatten arrangeres som et samarbeid
mellom Klimaforum, BKK og BIFF. 

Vi har alle et
ansvar for å løse
miljøproblemene,
men hva er den
beste måten å løse
de på?  Vi har

invitert et knippe av
premissleverandørene i den norske
miljødebatten til å se film med oss og
diskutere ulike strategier for å løse
miljøproblemene.

PÅ SPORET AV MICHAEL MOORE
Lørdag 20. oktober kl. 21:00
Studentersamfunnet, USF Verftet, Helhus

Møt Debbie
Melnyk og Rick
Caine, skaperne av
filmen PÅ SPORET
AV MICHAEL
MOORE. Michael
Moores ROGER OG

JEG vises kl. 19:00 samme kveld på
Cinemateket USF.

MY KID COULD PAINT THAT
Søndag 21. oktober kl. 18:45
Scandic Bergen City
Samtale rundt
filmen MY KID
COULD PAINT THAT
med regissør Amir
Bar-Lev og
kunstneren Lars
Vilks, som blant
annet har skrevet den omdiskuterte
boken «Hur man blir samtidskonstnär på
tre dagar»

Digital filmframtid: To BIFF-debatter i
samarbeid med Norsk filminstitutt

DIGITALE VERKTØY: 
ESTETISK REVOLUSJON?
Mandag 22. oktober kl. 11:00
Scandic Bergen City
Betyr digital
teknologi ny
estetikk og
fortellemåte?

DIGITAL DISTRIBUSJON 
– EN GAVE TIL HOLLYWOOD?
Mandag 22. oktober kl. 14:00
Scandic Bergen City
Hva betyr digital teknologi for små
aktører i distribusjon og visning?

ATOMKRAFT I RÅDALEN: THORIUM OG
ATOMKRAFTVERK I NORGE
Tirsdag 23. oktober kl. 17:00
Scandic Bergen City
Professor Egil Lillestøl fra Universitetet i
Bergen har vært
opptatt av globale
energispørsmål og
en mulig løsning på
de globale energi -
problemene i form
av en akselerator -
drevet kjernereaktor basert på thorium.



ABONNEMENT FOR 2008
+ gratis tilsendt blad ut 2007
+ en valgfri kvalitetsfilm*

på DVD fra Arthaus 
= KUN KR 400,-!

»
Send ditt filmønske samt navn og adresse til 

elin@kino.no, eller ta kontakt på telefon 22 47 46 27. 
[En oversikt over alle Arthaus-filmer på DVD 

finner du på www.arthaus.no.] 
*NB: Tilbudet gjelder kun enkeltfilmer.
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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 2008 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-lounge. Frist
for innlevering er tirsdag 23. oktober kl.14.00.

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

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

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

Vinnerfilmen (og den heldige vinner av partoutkort) kunngjøres under
prisutdelingen tirsdag 23. oktober kl. 20.00 i KP1 samt på våre nettsider.

NEW!BIGGER! IMPROVED!

BIFF LOUNGE
Besøk oss i teltet utenfor Den Nationale Scene 
hver dag fra 11 til 23

BIFF INFORMASJONSSKRANKE Internett er på døgnet rundt!

LIVESENDING Studentradioen og Kinosyndromet sender live fra BIFF Lounge 
hver dag. Onsdag–fredag, mandag og tirsdag fra 17:00 til 18:00. Lørdag og søn-
dag fra 13:00 til 14:00. 

BIFF TV BIFF TV sender live fra debatter. I tillegg får du sett mer av produksjo
nene til BIFF TV, samt demonstrert andre nye typer TV- og film-underholdning...

FILMQUIZ hver kveld fra 20:00 med quizmeister Erlend. Gilde premier! Still opp!

CAFÉEN er åpen hver dag fra 11 til 23 – og bevertningen står Café Opera for. 
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