FESTIVITETEN
KULTURHUS - KINO

Kun salg – ingen forhåndsreservasjon
Unngå den lange køen på kinodagen
Kjøp billetter NÅ!
Billettsalg:
Ma-Fr kl. 09.00 – 15.30: Servicekontoret i Rådhuset
Kveld/helger: Festiviteten
Hele døgnet: internett: www.levanger.kommune.no/

Kl. 00.01

Fast & Furious

(NB! natt til lørdag)

Am/ action/ 15år/ Bill kr 35,-

Kl. 01.50

Død Snø

(NB! natt til lørdag)

Am/ action /eventyr /sort komedie/
grøsser 15år/ Bill kr 35,-

Kl. 08.45

Knerten

Frokost på billetten

No/ barnefilm/ alle/ Bill kr 30,-

Kl. 10.00
Kl. 11.15
Kl. 12.55
Kl. 14.45
Kl. 16.35
Kl. 18.00

Gubben og Katten - glemligheter
Sv/ barnefilm/ alle/ Bill kr 30,-

Istid 3
Am/animasjon / komedie/ 7år/ Bill kr 30,-

Se Opp
Am/ animasjon/ 7år/ Bill kr 30,-

Hannah Montana – The Movie
Am/ komedie /musikkfilm/ alle/ Bill kr 30,-

The Ugly Trouth
Am/komedie /alle/ Bill kr 30,-

G-Gjengen – SHOP-IN-KINO
(Magneten)

Am/animasjon/7år/ Bill kr 35,-

Kl. 18.15

Kl. 20.00

The Proposal
En Shopoholiker bekjennelser
– SHOP-IN-KINO (Magneten)

Kl. 20.05

Jenta som lekte med ilden

Kl. 22.15

Hangover

Kl. 23.59

SHOP-IN-KINO
på Magneten!
Shopping og kino
under samme tak!
Ekte kinostemning!
Amfi!
Stort lerret!

Am/komedie/11år/ Bill kr 35,-

Am/komedie/7år/ Bill kr 35,-

Servering og
overraskelser på
enkelte filmer.

Nyhet !

Sv/ thriller/ 15år/ Bill kr 35,-

No/drama/15år/ Bill kr 35,-

Inglourious Basterds
Am/ action/ eventyr/ drama/ krig/ 15år/
Bill kr 35,-

Billetter kjøpes på Festiviteten
inntil en time før filmstart og på
Magneten fra en time før
filmstart.

FAST & FURIOUS

Kl. 00.01

Det er mer enn åtte år siden den tidligere
forbryteren Dominic Toretto (Diesel) kjørte
over den meksikanske grensen og
begynte et liv som flyktning. Nå lever han
på rømmen i et lite hus på stranden i Den
dominikanske republikk hvor han prøver å
starte et nytt liv sammen med den eneste
rest av sin fortid, Letty (Rodriguez). Men
han vet at myndighetene til en hver tid kun
er noen skritt bak ham.

DØD SNØ

Kl. 01.50

Vennegjengen hadde alt de trengte for en
vellykket påskeferie; hytte, ski, snøskuter,
rattkjelker, store mengder øl og en fruktbar
kjønnsfordeling. Det var i hvert fall ingen
av dem som hadde sett for seg at de ikke
skulle komme hjem i live! Nazizombiebataljonen som hjemsøker fjellområdene
rundt Øksfjord hadde imidlertid andre
planer ...

KNERTEN

Kl. 09.00

Tøff? Ja. Modig? Ja. En pinne? Ja.Vanlig?
Nei! For pinner som Knerten vokser ikke
på trær. Pinner som Knerten finnes i
fantasien og de leker med deg i skogen
når du synes alle andre er teite. Pinner
som Knerten liker ikke å bli forlatt i en
maurtue, men derimot liker de å lete etter
gylne prinsesser. Pinner som Knerten bryr
seg ikke om at far selger undertøy og
strømpebukser, eller om at storbror klipper
håret for å passe inn. Pinner som Knerten
er ikke så opptatt av å passe inn egentlig.
Det er i grunn synd at det ikke finnes flere
som Knerten.

GUBBEN OG KATTEN

Kl. 10.15

Rusk i maskineriet og en uheldig hendelse
er startskuddet på ett nytt eventyr med
Gubben og Katten. En gammel symaskin
ombygget til noe så rart som en
takpannekaster fører til et hukommelsestap, og plutselig er gode råd dyre. Kan
historien om da Katten var liten og
forsvant få Gubben til å få igjen
hukommelsen? Eller hva med den om
skattejakten, da Gubben og Katten holdt
det gående til langt på natt sammen? Den
gangen for ikke så lenge siden.

ISTID 3

Kl. 11.25

Istiden er endelig over og gjengen fra de
første to ISTID-filmene er tilbake i et
eventyr av forhistoriske proporsjoner:
ISTID 3: DINOSAURENE KOMMER.

SE OPP

Kl. 13.00

Fra Disney/Pixar kommer nå "Se Opp" en eventyrkomedie om den 78 år gamle
selgeren Carl Fredricksen som endelig
virkeliggjør sin livslange drøm når han
fester tusenvis av ballonger til huset sitt og
flyr inn i Sør-Amerikas villmark.Alt for sent
oppdager han blindpassasjeren han har
fått med seg, den overoptimistiske 8åringen Russell. Fra den Oscarnominerte
regissøren
Pete
Docter
(Monsterbedriften.), inviterer Disney/ Pixar's "Se
Opp" deg med på en hysterisk reise inn i
en tapt verden med den mest
usannsynlige duoen i verden.

Kl. 22.35

HANGOVER

HANNAH MONTANA

Kl. 14.45

Regissør Peter Chelsom bringer Disney
Channel fenomenet til lerretet i en storslått
helaftens film. Miley Stewart (MILEY
CYRUS) strever med å kombinere skole,
venner og sin hemmelige popstjerne
identitet. Når Hannah Montanas økende
popularitet truer med å ta over hele livet
hennes er det vanskelig å stå i mot. Faren
(BILLY RAY CYRUS) tar henne med hjem
til Crowley Corners, for en liten dose
virkelighet. Noe som setter i gang et
eventyr spekket med moro, latter og
romantikk ikke engang Hannah Montana
kunne forestille seg.

THE UGLY TROUTH

Kl. 16.35

Kampen mellom kjønnene spisser seg til i
Columbia Pictures komedien The Ugly
Truth. Abby Richter, (Katherine Heigl) er
en lettere romantisk hemmet produsent for
et morgenprogram som etter sin årelange
søken etter den perfekte mann sitter igjen
håpløst singel. Hun får en brutal vekker
når sjefene hennes setter henne inn
sammen med Mike Chadway, (Gerard
Butler) en kompromissløs TV-personlighet
som lover å avsløre den grusomme
sannheten om hva som driver menn og
kvinner.

THE PROPOSAL

Las Vegas. Neonbyen med luksushoteller
og kasinoer er arena for mange fuktige
utdrikningslag. Men de færreste sanseløse
fester har like store konsekvenser som
rotbløyta stakkars Doug blir utsatt for. Han
forsvinner, og kameratene hans husker
ingenting. To dager før han skal gifte seg,
kjører Doug til Las Vegas sammen med
bestekompisene Phil og Stu og sin
kommende svoger Alan for et sanseløst
utdrikningslag de lover seg selv aldri å
glemme.

Kl. 23.59

INGLOURIOUS BASTERDS
I løpet av det første året av den tyske
okkupasjon av Frankrike, er Shosanna
Dreyfus (Melanie Laurent) vitne til at Nazi
obersten Hans Landa (Christoph Waltz)
henretter hennes familie. Shosanna klarer
så vidt å unnslippe nazistene og rømmer
til Paris hvor hun skaper seg en ny
identitet, og blir eier og bestyrer av en
kino.

Nyhet !

SHOP-IN-KINO
på Magneten!
Shopping og kino under samme tak!
Ekte kinostemning!
Amfi!
Stort lerret!

Kl. 18.15

Når den energiske forlagskonsulenten
Margaret (SANDRA BULLOCK) risikerer å
bli utvist til hjemlandet Canada, erklærer
den snartenkte sjefen at hun egentlig er
forlovet med den undervurderte og intetanende assistenten Andrew (RYAN
REYNOLDS), som hun har plaget i årevis.
Han går med på å delta i bløffen, men
stiller enkelte betingelser. Det usannsynlige paret reiser til Alsaka for å møte
hans noe merkelige familie (MARY
STEENBURGEN, CRAIG T. NELSON,
BETTY WHITE) og nå finner den vanligvis
selvkontrollerte byjenta seg i den ene
komiske situasjonen etter den andre. Med
et improvisert bryllup på trappene og
immigrasjonsmyndighetene på nakken
velger Margaret og Andrew å holde seg til
planen til tross for høyst usikre
konsekvenser.

Kl. 20.05

JENTA SOM LEKTE MED ILDEN
Den andre filmen om Lisbeth Salander og
Mikael Blomkvist, basert på Stieg
Larssons roman "Jenta som lekte med
ilden". I oppfølgeren til ?Menn som hater
kvinner? er det Lisbeth Salander som står
i sentrum. Hun blir anklaget for trippeldrap
og trekkes inn i et nett som fører tilbake til
hennes mørke fortid. Michael Nyqvist og
Noomi Rapace spiller hovedrollene også i
den andre filmen i Millennium-trilogien

G-GJENGEN

Kl. 18.00

G-Gjengen er en eventyrkomedie for
hele familien om den siste utviklingen i
et hemmelig statlig prosjekt for å trene
dyr til spionasje. Bevæpnet med det
aller siste innen høyteknologisk spionutstyr, oppdager disse topptrente
marsvinene at verdens skjebne ligger i
deres poter. Utvalgt til G-Gjengen er
marsvinene Darwin, troppssjefen som
er fast bestemt på å lykkes for enhver
pris, Blaster en formidabel våpenekspert med tonnevis av selvtillit og en
forkjærlighet for det ekstreme og
Juarez en sexy kampsportsproff, og til
slutt rekognoseringseksperten Mooch,
som bokstavelig talt flyr på veggen og
muldvarpen Speckles som er data- og
informasjonseksperten.

Kl. 20.00
EN SHOPOHOLIKERS
BEKJENNELSER
I New York Citys glamorøse verden
finner vi Rebecca Bloomwood, (ISLA
FISHER) en livsglad jente som er
veldig god til å shoppe - litt for god
kanskje. Hun drømmer om å jobbe for
sitt favoritt-motemagasin, men klarer
ikke å få en fot innenfor - før hun,
ironisk nok, får jobben med å skrive
rådgiverspalten i et økonomisk
magasin som utgis av samme forlag.
Nå som drømmen blir virkelighet går
hun til stadig større og hysteriske
ytterligheter for å hindre at fortiden skal
ødelegge fremtiden hennes.

