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Ny VÅR, Nye gledeR!
filmklubben har den ære å invitere Tønsberg 
og omlands alle filminteresserte inn i kino
mørket for fjerde gang. forrige semester var 
høstmørkt og herlig, våren har vi tenkt å gjøre 
fargerik, absurd og variert!

Paletten vår denne våren spenner fra stumfilm 
med levende musikk (åjadda!) via tradisjonelle 
filmklassikere, nye filmer fra fjerne strøk, finsk 
galskap og helt frem til moderne kunstfilm 
i 3D. semesteret avslutter vi til alt overmål 
med den norske superklassikeren KonTiki fra 
1950. Dette er som kjent den eneste norske 
filmen som noengang har oppnådd å vinne 
en Oscarstatuett, og dermed en god anled
ning for en liten prat om norsk filmhistorie.

foruten det vanlige programmet annenhver 
tirsdag i sal ni halv ni på Kilden kino – har vi 
også denne gangen planlagt et par hendel
ser ute i Tønsberg. ettersom alt man allerede 
har gjort en gang er tradisjon, er vi glade for 
å igjen kunne invitere til den tradisjonelle Tom 
Waitsløpoppvarmingen fredag 8. mai. sted 
og program vil avsløres på vår facebook, hjem
mesider og helt sikkert gjennom gjentatte 
ganger på visningene våre på Kilden kino!

likevel er enkeltarrangementet som vi er al
ler mest stolte av denne våren stumfilmkon
serten som skal avholdes i støperiet fredag 
29. mai. Det norske bandet Karokh har øvd 
inn en aldeles nydelig konsert til stumfilmen 
«berlin: storbyens symfoni», og har vinteren 
2014/2015 turnert landets filmklubber. i mai 
har vi altså klart å booke dette fenomenet inn 
hos støperiet, og vi gleder oss til å kunne by 
byen på en opplevelse med ekstra mye at
mosfære.

bak kulissene driver filmklubben stadig med 
flere morsomme ting. ekstra spennende nå 
fremover er at vi har engasjert oss i det eu
ropeiske filmfestivalsamarbeidet favourites 
film festival, som kommer til å innebære at vi 
sender en gruppe av våre yngre, aktive med
lemmer en tur til berlin i løpet av seinsomme
ren. Kanskje en gulrot for å investere litt tid i 
filmklubben om du er under 30?

bla deg gjennom dette programmet og sett 
av datoene i kalenderen din, for her kommer 
det mange høydepunkter! ingen å ha med 
deg på kino, sier du? Kjøp et gavekort til en 
god venn!
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27. jANUAR hAlV NI PÅ KIldeN KINo

gUllbURet
– Reise fRA AsKe Til snø

Diego Quemada-Díez’ realistiske migrant-
drama GULLBURET er full av håp og sam-
tidig hard som en knyttneve.

Tre mellomamerikanske ungdommer begir 
seg ut på den store reisen mot muligheten 
for et bedre liv i nord. De representerer tu
senvis av elendighetsflyktninger som hvert år 
strømmer nordover på det amerikanske kon
tinentet i håp om å oppnå mer verdige liv.
QuemadaDíez gjorde svært grundig rese

arch til GullbuReT. som resultat har han fått en spillefilmdebut som er umåtelig vakker visuelt, 
men som likevel skinner særlig gjennom skuespillerprestasjonene og den nådeløse realismen vi 
vet ligger bak historiene som fortelles. Opptakene er gjort langs den virkelige ruta som følges 
gjennom MellomAmerika, og statistene i filmen er virkelige migranter som filmteamet møtte 
mens de arbeidet. filmen blir heller aldri forutsigbar, og ungdommenes ferd fremstår nesten 
som en god thriller for tilskueren. Hva med politiet? Hva med grensevaktene? Hva med lande
veisrøverne? Hva med snøen som hovedpersonen lengter så etter?

Originaltittel: La jauLa de oro, Guatemala/Spania/Mexico 2013. 108 min.

Medvirkende: Ramón Medína, Karen Martínez, Rodolfo Dominguez.

Regi: Diego Quemada-Diez • Manus: Diego Quemada-Diez, Gibrán Portela, Lucia Carreras. 
Kamera: María Secco • Klipp: Paloma López. • Musikk: Leonardo Heiblum, Jacobo Lieberman.

13. jANUAR hAlV NI PÅ KIldeN KINo

NAUSICAä – PRINSeSSeN fRA  VINdeNS dAl
– KliMAfesTivAl OG AniMAsjOnsMAGi

Klimafestivalen §112 går av stabelen i vinter, initiert av 
Norsk klimanettverk. Sammen med flere andre organi-
sasjoner forsøker nettverket å få klima høyere på den 
politiske dagsorden og mobilisere til folkelig engasje-
ment – samlet rundt Grunnlovens miljøparagraf §112.

vi benytter anledningen til å delta i klimatiltaket med den 
japanske animasjonsauteuren Hayao Miyazaki sin nAusi
CAÄ  PRinsessen fRA vinDens DAl. filmen kom ut i 
1984, men etter at Miyazaki ble mer kjent i våre strøk ut
over 2000tallet, ble den lansert på norske kinoer i 2008. 
Handlingen er lagt til en fjern, «steampunk»inspirert fram
tid hvor den spede befolkningen trues av stadig voksende, 
radioaktiv ødemark. Med kløkt, makt og kommunikasjon 
med naturen viser prinsessen seg å være eneste mulige 
redningskvinne for denne postapokalyptiske verdenen.

Miyazaki sin vidunderlig fascinerende animasjonsmagi er kjent hos oss særlig gjennom filmene Min 
nAbO TOTORO, KiKis buDseRviCe og fjorårets vinDen sTiGeR. Miljøvern er et gjennomgående 
tema i hans fortellinger, og nAusiCAÄ  PRinsessen fRA vinDens DAl er nok det verket der dette 
trer mest tydelig frem. vi er glade for en anledning til å for første gang servere japansk animasjon i 
filmklubben, samtidig som vi viser solidaritet med den viktige saken som Klimafestival §112 fronter.

Originaltittel: Kaze no tani no nausicaa, Japan 1984, 94 min.

Regi, Manus: Hayao Miyazaki • Produsent: Rick Dempsey.
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10. febRUAR hAlV NI PÅ KIldeN KINo

VelKommeN tIl ÅRSmøte
Tønsberg filmklubb kaller herved inn til årsmøte i organisasjo
nen. Årsmøtet er filmklubbens høyeste organ og er åpent for 

alle medlemmer fra inneværende og forrige semester.  
Oppmøtte medlemmer har stemmerett. Du kan i perioden frem 

til 1. februar melde eventuelle saker til årsmøtet på  
info@tonsbergfilmklubb.no

formell innkalling med endelig dagsorden vil sendes alle 
 medlemmer på epost.

foreløpig dagsorden er som følger
1. valg av møteleder og referent

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding

 4. Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2014
5. forslag til nytt styre – styremedlemmer presenterer seg,  

valg av nytt styre
6. budsjett for 2015

 7. eventuelt

Årsmøtet følges umiddelbart av Citizen Kane.
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24. febRUAR hAlV NI PÅ KIldeN KINo

mANNeN UteN mINNe
– en finsK fAbel

Kaurismäkis film skildrer nestekjærlighet og livs-
lyst i en kald verden. MANNEN UTEN MINNE er 
proppfull av humor og kjærlighet til samfunnets 
underdogs.

en mann går av et tog i Helsinki midt på natten. Han 
vandrer gjennom byen og sovner i nærmeste park. 
Her blir han brutalt overfalt. Han blir så fraktet til 
sykehus, der han blir erklært død av en sliten lege. 
likevel reiser mannen seg opp, river av seg banda
sjene og drar tilbake til gatene. Men han har nå mis
tet minnet og husker ikke hvem han er. 
i MAnnen uTen Minne følger vi M på jakt etter 
identitet i et samfunn som har mistet sin mennes
kelighet. Det er også en kjærlighetsfortelling om to 

mennesker som har havnet utenfor det veletablerte samfunnet, på hver sin måte. Aki Kauris
mäki skaper fantastiske og vakre filmfortellinger med et enkelt språk.
«Mannen uten minne» ble oscarnominert og vant Grand Prix ved filmfestivalen i Cannes i 2002.

Originaltittel: Mies vaiLLa Menneisyyttä, Finland 2002, 97 min.

Medvirkende: Kati Outinen, Markku Peltola, Juhani Niemelä, Kaija Pakarinen.

Regi, produsent, manus: Aki Kaurismäki • Kamera: Timo Salminen. 
Klipp: Timo Linnasalo.

10. febRUAR NI PÅ KIldeN KINo

CItIzeN KANe
Debutfilmen til den gang 24 år gamle regissøren, produ-
senten, manusforfatteren og hovedrolleinnehaveren Orson 
Welles er en av de beste og mest anerkjente filmene noen-
sinne. 

«Alle betydningsfulle kinofilmer etter 1940, er påvirket av Citi-
zen Kane» - Francois Truffaut
Citizen Kane er et fiktivt portrett av den amerikanske pressemo
gulen William Randolph Hearst. filmen forteller om karrieren til 
Charles foster Kane (spilt av Orson Welles), som bestemmer 
seg for å starte en avis med sin nedarvede formue. Det er en 
klassisk fortelling om makt som korrumperer, og er et genialt 
karakterog samfunnsportrett med et fascinert men også kritisk 
blikk på myten om den amerikanske drømmen.   
Orson Welles ble tilbudt total kunstnerisk frihet (for første og 

siste gang) av filmstudioet og lagde en film med mange bemerkelsverdige scener, filmatiske og 
narrative teknikker og eksperimentelle innovasjoner i fotografering, klipping og lyd. 
Citizen Kane var nominert i 9 Oscarkategorier og vant Oscar for best manus, skrevet av Herman 
j. Mankiewicz og Orson Welles.

Originaltittel: citizen Kane, USA 1941, 119 min. 

Medvirkende: Orson Welles, ww, Dorothy Comingore.

Regi, produsent: Orson Welles. 
Manus: Herman J. Mankiewicz, Orson Welles. 
Kamera: Gregg Toland • Klipp: Robert Wise • Musikk: Bernhard Hermann.
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24. mARS hAlV NI PÅ KIldeN KINo

doKtoR CAlIgARIS KAbINett 
– iKOnisK OG eKsPResjOnisTisK MesTeRveRK

Robert Wienes Dr. Caligari er prototypen på tysk filmekspresjo-
nisme. En skildring av et turbulent sinn, en indre subjektivitet 
gjennom en stilisert skrekkhistorie med hyperstiliserte dekoras-
joner og ekspressive spillestil.

filmen utspiller seg i småbyen Holstenwall. Det er den årlige mar
kedstiden, og med et omreisende tivoli kommer den merkelige Dr. 
Caligari til byen. Han viser frem sin somnambul Cesare. samtidig 
rystes byen av en rekke mord, som etter hvert spores til Caligari.
en film om sinnssykdom og makt, fortalt i et billedspråk som ikke 
lignet noe som var gjort tidligere. Den klaustrofobiske stemningen 
i et nederlagstynget Tyskland etter førtste verdenskrig blir uttrykkt 
gjennom en sinnssyks marerittliknende storbyopplevelser.
Med flere vendinger og overraskende rokkeringer er det fremdeles 

en spennende og urovekkende film, og en av de aller første skrekkfilmene, og den første som 
bruker en gjennomført ekspresjonistisk stil. Caligari er kanskje begynnelsen til den moderne 
filmhistorien og står som selve gjennombruddsverket i den tyske filmens svært kreative ekspre
sjonistiske periode på 1920tallet.  et av de mest ikoniske mesterverk i filmhistorien.

Originaltittel: das Kabinett des doKtor caLigari, Tyskland 1920, 71 min.

Medvirkende: Werner Krauss, Conrad Veidt.

Regi: Robert Wiene • Produsent: Rudolf Meinert, Erich Pwommer. 
Manus: Hans Janowitz, Carl Mayer • Kamera: Willy Hameister.

10. mARS hAlV NI PÅ KIldeN KINo

no burQas beHind bars
– uTilsløRT DOKuMenTAR fRA AfGHAnsK KvinnefenGsel

Gjennom Sara, Nadjibeh og Simas fortellin-
ger, får vi et innblikk i hvordan kvinner straf-
fes for sine «feil valg» med fengsel i opptil 
15 år. Bak murene skal de forsøke å gjen-
opprette sine liv og bearbeide sine trauma-
tiske hendelser fra livet utenfor murene.

innenfor Takhar fengsel i Afghanistan finnes det 
et eget kvinnefengsel. Der soner 40 kvinner 
dommer for såkalte moralske kriminelle handlin
ger: å ha rømt fra voldelige ektemenn, eller for 
å ha forsøkt å unnslippe arrangerte ekteskap. 
Paradoksalt nok oppleves livet bak murene som 
et fristed for mange av disse kvinnene.

nina sarvestani har fulgt dem i sorger og nedturer, i øyeblikk fulle av håp for fremtiden, men 
også i deres daglige liv bak murene. Kvinnene lever i et slags minisamfunn med samhold og 
solidaritet, men er forskjellige personligheter som skal leve tett med hverandre over lang tid. 
uenigheter og bekymringer rundt barneoppdragelse og trivielle gjøremål oppstår lett når de
res fremtid er så uviss og uforutsigbar.

Originaltittel: FriHet baKoM gaLLer, Sverige 2013, 97 min.

Regi: Nima Sarvestani • Produsent: Maryam Ebrahimi • Klipp: Jesper Osmund.
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21. APRIl hAlV NI PÅ KIldeN KINo

bARRy lyNdoN
– en GenTleMAnsKjelTRinGs veKsT OG fAll 

Stanley Kubricks film Barry Lyndon er basert på for-
fatteren William M. Thackerays misantropiske roman 
The Luck of Barry Lyndon. En satirisk fortelling om 
en karaktersvak opportunists fremgang og fall. 

etter 7 år i utlendighet kommer den irske bondegutten 
og eventyreren barry lyndon til england og lykkes med 
å få innpass i aristokratiet. Han gifter seg med en av de 
rikeste enkene i landet. barry tillegger seg dyre vaner, og 
et behov for å bli akseptert i det gode selskap. Men alle, 
inkludert barry, vet at statusen er kjøpt, ikke arvet. Dis
tansert, nærmest kynisk, beskrives et strebersk overklas

semiljø uten moralsk ryggrad. Det pessimistiske menneskesynet kontrasteres mot de vakre, teknisk 
perfekte totalbildene av interiør og landskap, basert på Kubricks omfattende research av datidens 
malerier. for å skape en tidsriktig stemning, ble det kun brukt naturlig lys da filmen ble spilt inn. 
innendørsscenene er innspilt med kun stearinlys som lyskilde. Dette gjør barry lyndon til en 
av de vakreste og mest stemningsfulle filmene som noen sinne er blitt laget. Den fikk da også 
Oscar for fotografi, i tillegg til scenografi, kostymer og musikk.

Originaltittel: barry Lyndon, Storbritannia 1975, 184 min.

Medvirkende: Ryan O’Neal, Marisa Berenson, Patrick Magee.

Regi, produsent: Stanley Kubrick • Manus: Stanley Kubrick, William Makepeace Thackeray. 
(roman) • Kamera: John Alcott • Klipp: Tony Lawson. 
Musikk: Leonard Rosenman.

7. APRIl hAlV NI PÅ KIldeN KINo

eN NyANSe AV blÅ 
– HøyT sKuM OG TAPT usKylD

Boris Vian (1920 - 1959) var en fransk forfatter og 
musiker. Han var også kjent som poetisk provoka-
tør. Femti år etter sin død hylles han fortsatt for sin 
litterære betydning i Frankrike.

Det er en av hans mest kjente romaner som er ut
gangspunktet for kveldens film. «en nyanse av blå» 
er en romantisk, men også melodramatisk film fra 
2013, som bygger på vians roman «l’écume des 
jours» fra 1947. filmen er regissert av Michel Gon
dry og produsert av luc bossi, med Romain Duris 
og Audrey Tautou i hovedrollene. filmen skildrer et 
firkantdrama som sentrerer rundt karakterene Colin, 
Chick, Alisse og Chloe, og har en atmosfære som 

etter hvert som handlingen skrider frem, skifter fra det glade og lystige til det langt mer mørke 
og tragiske. Det kan før øvrig nevnes at vian selv en stund var en del av kretsen rundt den ver
denskjente filosofen og forfatteren jeanPaul sartre. både i romanen (og filmen) forekommer 
det da også en sartrelignende karakter ved navn jeansol Partre.

Originaltittel: L’ÉcuMe des jours, Belgia • Frankrike 2013, 119 min.

Medvirkende: Romain Duris, Audrey Tautou, Gad Elmaleh.

Regi: Michel Gondry • Manus: Michel Gondry, Luc Bossi, Boris Vian (roman). 
Kamera: Christophe Beaucarne • Klipp: Marie-Charlotte Moreau. 
Musikk: Étienne Charry.
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oPPVARmINg tIl 
tom wAItS-løPet

fRedAg 8. mAI
lørdag 9. mai 2015 er det igjen duket for det tradi
sjonsrike Tom Waitsløpet i Tønsberg. i fjor arrangerte 
Tønsberg filmklubb «oppvarming» til løpet ved å vise to 
filmer Tom Waits medvirker i, nemlig The imaginariun 
of Doctor Parnassus og Rumble fish. filmene ble vist 
på Total og var gratis for publikum, med mulighet for å 
kjøpe øl. Multikunstneren Tom Waits er, som vi vet, ikke 
bare musiker og låtskriver men også en habil skuespiller 
som har medvirket i en rekke filmer, blant annet i Down 

by law (jim jarmusch) og i bram stokers Dracula.

Tønsberg filmklubb gjentar i år suksessen med Tom Waits
oppvarming, og kan igjen love en helaften i Toms ånd! 

filmtitler og åsted for visningene kunngjøres senere!

Men hold av datoen! fredag 8. mai!
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5. mAI hAlV NI PÅ KIldeN KINo

AltRA
– liveT PÅ lAnDeT, svART HuMOR PÅ lAnDeveien

En nabokrangel i EUs vidstrakte åkerlandskap 
eskalerer til krig med jordbruksmaskiner, og 
setter til slutt i gang en av de mer bisarre 
variantene filmklubben har sett i sjangeren 
«road movie». Ikke gå glipp av AALTRA.

filmen er skrevet og regissert av den belgiske ko
mikerduoen Gustave de Kervern og benoit Delé
pine, som også spiller de to hovedrollene. To bittert 
rasende, usympatiske og utiltalende uvenner som 
setter seg fore å kjøre sine nyervervete elektriske 
rullestoler til finland for å kreve skadeerstatning av 

jordbruksmaskinprodusenten «Aaltra». Det er ikke akkurat noen tilfeldighet at vår egen nordiske svart 
humorkeiser Aki Kaurismäki har en kameo et stykke ut i filmen. Den svarte og håpløst politisk ukorrekte 
humoren er visuell på en måte en strengt tatt oftere finner i stumfilm enn i repertoiret til Tvkomikere.
AAlTRA anbefales til alle som liker tørr jim jarmuschhumor blandet med visuelle knep verdige ja
ques Tatie. samtidig er bildebruken stilrent estetisk og bildene er i en kornete svarthvitt utførelse som 
gir et nesten meditativt inntrykk der de to langsomt arbeider seg gjennom europa. først og fremst er 
filmen likevel misantropisk, gustengrå og urovekkende morsom og noe du ikke bør gå glipp av.

Originaltittel: aaLtra, Belgia 2004, 94 min.

Medvirkende: Benoît Delépine, Gustave Kervern.

Regi, manus: Benoît Delépine, Gustave Kervern • Kamera: Hugues Poulai. 
Klipp: Anne-Laure Guégan • Musikk: Les Wampas.

19. mAI hAlV NI PÅ KIldeN KINo

PÅ VeI mot lIVet 
– nybølGeKlAssiKeR

Dette er filmen som ble den nye franske 
bølgens gjennombrudd i 1959. Den er 
François Truffauts debutfilm og er den 
første av tre filmer i Truffauts trilogi om 
Antoine Doine.

Den regnes i dag for å være en av de beste 
debutfilmene noensinne. filmen er delvis 
basert på regissørens egen barndom og 
kretser rundt 13årige Antoine Doinels liv 
og prøvelser. Han er en misforstått tenår
ing som blir stemplet som en bråkmaker av 
både foreldrene og lærere.
selv om temaet i «På vei mot livet» er alvor
lig, er tonen lett og lekende. Truffaut har 

latt seg inspirere av egne barndomsminner uten å bli for nostalgisk. filmen har en bredde av 
sjarm og humor, i tillegg til dybde og alvor. De mørke sidene er skildret med humor, de lyse 
med vemod.

Originaltittel: Les Quatre cents coups, Frankrike 1959, 104 min.

Medvirkende: Jean-Pierre Léaud, Albert Rémy, Claire Maurier.

Regi: François Truffaut. • Manus: François Truffaut, Marcel Moussy. 
Kamera: Henri Decaë • Klipp: Marie-Josèphe Yoyotte • Musikk: Jean Constantin.

t ø n s b e r g  f i l m k l u b b  V Å r  2 0 1 5   9



23. mAI hAlV NI PÅ StøPeRIet

StUmfIlmKoNSeRt PÅ StøPeRIet
filmklubben har den store glede å invitere Tønsbergs filmelskere til en enestå

ende film og musikkopplevelse i støperiet. Oslobandet KAROKH har laget 
en konsert til stumfilmen Berlin: en storbysymfoni av Walter Ruttman (1927). 

bandet har besøkt filmklubber i hele norge fra svolvær til Oslo med forestillin
gen. Mens bandet spiller vises stumfilmen fra en 16 mm fremviser. i mai er vi så 

heldige å få oppleve dette i Tønsberg.
et tog bremser gradvis ned idet det ruller inn på stasjonen i berlin. Det er 

grytidlig om morgenen, og det ligger ett stille teppe over byen. noen morgen
fugler er allerede å se ute på gata. snart er en ny dag godt i gang – en typisk 

dag i berlin, en dag full av liv og energi!
berlin: en storbysymfoni er et av de mest beundringsverdige eksemplene på 
Slice of life filmene fra 1920tallet. Det er en såkalt City Symphonie, som er en 
type avantgardistisk film, som skildrer livet i storbyen uten en narrativ historie, 

og med lite bruk av mellomtekster. filmen viser berlins industrielle oppsving på 
1920tallet, og vi får et innblikk i livs og arbeidsvilkårene på den tiden. 

berlin var samtidig en brusende hovedstad full av nyskapende kunst, jazzmu
sikk, og revolusjonerende sjeler. Kunstnere og forfattere som bertolt brecht, 

Kurt Weil, Walter Gropius, Otto Dix og Thomas Mann gjorde berlin til et 
episenter for kunst og kultur. filmskapere som Robert Wiene, fritz lang og ikke 
minst Walter Ruttman eksperimenterte med nye måter å lage film på. Ruttman 
lagde Berlin: en storbysymfoni uten manus. Han gikk ut på gaten med kame

raet sitt og filmet vanlige mennesker og situasjoner i byen.
sjumannsbandet KAROKH kompletterer filmopplevelsen med en konsert som 

spenner vidt, fra hard rock, syra og melodisk jazz, friimpro, pop og kunstmusikk, 
alt sammensmeltet i en pott full av overraskelser. bandet leker seg gjennom 

kollektiv komposisjon og improvisasjon.
Dette arrangementet vil være åpent for både medlemmer og ikkemedlemmer. 

billetter koster 150 kroner og kan fås kjøpt i døra, blir forhåndssolgt på film
klubbvisningene på Kilden kino, eller ved å kontakte filmklubben på  

info@tonsbergfilmklubb.no
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2. jUNI hAlV NI PÅ KIldeN KINo

PINA (3D)
– en nyDeliG HyllesT Til DAns

I Pina (3D) har Wim Wenders klart å fange det estetiske, 
vakre og unike i danselegende Pina Bausch mest spekta-
kulære verk på en unik og oppsiktsvekkende måte. 

Pina er regissør Wim Wenders hyllest til den tyske danse
legenden og koreografen Pina bausch. filmen tar for seg 
hennes univers, og går tett på utviklingen av danseteate
ret hennes, Tanztheater Wuppertal. Danserne i filmen har 
blitt en unik del av fortellingen. Deres historier og visuelle 
tilstedeværelse, blir forvaltet på en enestående verdig og 
betagende måte.
Wenders tar publikum med inn i en ny dimensjon med Pina 
(3D). Danserne følges når de beveger seg ut fra teateret, til 
byen Wuppertal og området rundt, stedet som i 35 år var 
hjemmet for Pina bausch sin enorme kreativitet. filmen er delt 

i fire deler, som er basert på stykker av bausch. De gir alle ulike innblikk i hennes liv og karriere.
filmen var et lenge påtenkt prosjekt, men det var ikke før 3Dformatet var på plass at det lot 
seg gjennomføre. Dette er en unik filmopplevelse – som må ses på kino!

Originaltittel: pina, Tyskland 2011, 103 min.

Medvirkende: Pina Bausch, Regina Advento, Malou Airaudo.

Regi, manus: Wim Wenders • Kamera: Hélène Louvart, Jörg Widmer. 
Klipp: Toni Froschhammer • Musikk: Thom.

16. jUNI hAlV NI PÅ KIldeN KINo

KoN-tIKI
– MAnnen OG HAveT. PÅ flÅTe OveR sTilleHAveT

Filmklubben har æren av å avslutte vårsesongen med 
den eneste norske filmen som noensinne har vunnet en 
Oscar; dokumentarfilmen «Kon Tiki», om Thor Heyer-
dahls dramatiske reise over Stillehavet i 1947.

Arkeologen, eventyreren og forfatteren Thor Heyerdahl, en 
av tidenes alller mest kjente og berømte nordmenn inter
nasjonalt, dokumenterte med et smalfilmkamera den hasar
diøse og til tider dramatiske ferden og ekspedisjonen han 
og hans mannskap gjorde over stillehavet på en håndbyg
get flåte. ekspedisjonen tok hundreogen dager og strakte 
seg over åtte tusen kilometer med endeløst hav, fra Peru i 
sørAmerika til Tuamotoøyene i fransk Polynesia.
Med ekspedisjonen ønsket Heyerdahl å vise at mennesker 

svært langt tilbake i tid hadde vært i stand til å gjennomføre omfattende sjøreiser med til dels 
veldig primitive farkoster, og med det å dokumentere at det på den måten foregikk kontakt 
mellom helt vidt adskilte kulturer på et svært tidlig tidspunkt i vår historie.

Originaltittel: Kon-tiK, Norge 1950, 70 min.

Medvirkende: Thor Heyerdahl, Herman Watzinger, Erik Hesselberg.

Regi, manus: Thor Heyerdahl • Kamera: Knut Haugland, Erik Hesselberg, Thor Heyerdahl, 
Torstein Raaby, Herman Watzinger • Klipp: Olle Nordemar. 
Musikk: Sune Waldimir.
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13. jAnuAR
NAUSICAä – PRINSeSSeN fRA VINdeNS dAl 
27. jAnuAR 
gUllbURet
10. febRuAR 
CItIzeN KANe
24. febRuAR 
mANNeN UteN mINNe 
10. MARs 
No bURqAS behINd bARS 
24. MARs
dR. KAlIgARIS KAbINett 
7. APRil
eN NyANSe AV blÅ 
21. APRil
bARRy lyNdoN 
5. MAi
AAltRA 
8. MAi
oPPVARmINg tIl tom wAItS-løPet
19. MAi
PÅ VeI mot lIVet 
23. MAi
beRlIN: StoRbyeNS SymfoNI 
2. juni
PINA (3d)
16. juni
KoN-tIKI

www.tonsbergfilmklubb.no   /tonsbergfilmklubb
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