
3. september - 1t 58 min - Chile
Stem nei
Etter internasjonalt press går diktator Augusto 
Pinochet med på å avholde en folkeavstemning. 
Skal han bli sittende? Ja eller nei? Reklame- 
mannen René skal lage kampanjen for nei-sida. 
Ved hjelp av plakater, klistremerker og reklame- 
filmer på tv forsøker René og hans kolleger å 
påvirke det chilenske folk.
Meny:             Ertersuppe med røkt valgflesk
24.september - 1 t 55 min - USA
Nebraska
Det er ikke første gang vi imponeres av Alexan-
der Payne, og sikkert ikke siste. Med “Nebraska” 
viser han at han er en verdensmester i å blande 
alvor og komikk, i det vi får følge den eldre, 
alkoholiserte Woody (Bruce Dern) på tur  
gjennom landet for å innkassere en pengepremie 
i millionklassen.            
Meny:   Lottomillionærens villsvinsuppe
29.oktober - 1 t 32 min - Storbritannia
Still Life
Still life er en nydelig og gripende film om  
verdighet, og om den lille mannens kamp mot 
systemet. På mange måter kan den minne om 
filmene til både Aki Kaurismäki og Charlie  
Chaplin med sitt sobre portrett av ordinære  
mennesker.       
Meny: Byråkratens spicy tomatsuppe
27. november - 2 t 2 min - USA
The Second Best Exotic Marigold Hotel.
The second best MARIGOLD HOTEL er den 
etterlengtede oppfølgeren til den fargerike 
suksessen “The Best Exotic Marigold Hotel”. 
Den sprudlende gjengen befinner seg fremdeles 
på hotellet, og får besøk av den amerikanske og 
mystiske hotellgjesten Guy (Richard Gere).          

Alle tar med mat

Dørene åpnes kl. 19.00 og filmen starter kl. 19.30. My 
sørger for mat til alle oss i tidsklemma. Se under hver film 
for meny. Etter sesongens siste film dekker vi langbord med 
“Alle tar med mat“.

Golia Filmklubb ble startet i 1985 med formål å vise 
kvalitetesfilmer innenfor ulike sjangere, være et åpent sam-
lingssted for filmintresserte og bidra til å styrke det lokale 
sosiale samholdet. Her møtes venner, naboer, ukjente, 
filmentusiaster og andre som søker et hyggelig miljø. Pris 
medlemmer kr 40,- / prøvemedlemskap kr 70,-. Medlemska-
pet kan tegnes på filmkveldene og koster kr 180,- per år. 
Filmklubben er medlem av Norsk filmklubbforbund. Vi holder 
til på Golia kino, Damfaret 25 ved Godlia t-banestasjon.
E-post: golia.filmklubb@Gmail.com. 
Kontaktpersoner: Hanne Marit Furseth tlf.: 932 11 950 eller 
Jarl Eliassen tlf.: 901 40 990.

Voksenfilmklubb
Torsdager Kl 20.00
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1. november - kl 16.00 - Alle - 1t 33 min
Hjem

I animasjonsfilmen HJEM søker en fredelig gruppe 
romvesener kalt Bøffer tilflukt på jorden fra sine 
dødelige fiender “Gorgene”. Alle menneskene blir 
flyttet bort mens “Bøffene” begynner å  
omorganisere planeten for å gjøre plass til seg 
selv. Når den klumsete Bøffen Oi klarer å avsløre 
deres gjemmested blir han nødt til å flykte fra 
sin egen rase og treffer uventet på den tøffe og 
eventyrlystne jenta Tipp. Sammen knytter de 
et usannsynlig vennskap og begir seg ut på en  
fartsfylt jorden-rundt-reise for å rette opp i alle 
feilene og redde planeten.

25. oktober - kl 16.00 - Alle - 1t 58 min
Annie

En av verdens mest elskede musikaler 
er tilbake for å vinne hjertene til et nytt 
publikum. Ti år gamle Annie Bennett bor 
på et fosterhjem i Harlem, og drømmer 
om at foreldrene en dag vil komme 
tilbake for å hente henne. I mellomtiden 
gjør den ondskapsfulle og bitre bestyrer- 
innen, Colleen Hannigan, livet surt for 
henne og de andre fosterhjemsbarna.

8. november - kl 16.00 - Alle - 1t 23 min
Maur i rompa

Bram er 6 år gammel og gleder seg 
veldig til å begynne i 1. klasse. Men 
han får seg en overraskende start da            
læreren ber ham om å sitte stille. Det 
synes Bram er nesten umulig.

Gratis inngang!

15. november - kl 16.00 - Alle - 1t 16 min
Lasse-Majas Detektivbyrå: 

Skygger over Valleby
Høsten har kommet til Valleby, men 
alt er overskygget av dårlige nyheter. 
Den lille landsbyens politistasjon er 
truet av nedleggelse samtidig som det 
skjer flere tyverier fra en kunstauksjon. 
Finner Lasse og Maja tyven, og klarer 
de å redde politistasjonen? Filmen har 
svensk tale.

22. november - kl 16.00 - Alle - 1t 18 min
Karsten og Petras vidunderlige jul

Karsten og Petra gleder seg veldig til jul, 
og sammen med kosedyrene frøken Kanin 
og Løveungen teller de utålmodig ned til 
julaften. Petra er ekstra spent fordi Bassa 
skal ha valper, og fordi julenissen kanskje 
kommer inn til henne i år, ikke bare legger 
gavene utenfor døra slik han pleier. Når  
morfar forteller at han skal feire julaften på 
hytta til kjæresten Esther, må de to  
bestevennene legge en plan for å få ham til 
å ombestemme seg.

18. oktober - kl 16.00 - 7 år - 1t 48 min
Big Hero 6 

Dette er en actionpakket eventyrlig komedie om 
det spesielle båndet som utvikles mellom Baymax, 
en stor, oppblåsbar robot, og geniet Hiro Hamada. 
Byen San Fransokyo rammes av en ødeleggende 
hendelse, og Hiro befinner seg plutselig midt 
i kampens hete. Han allierer seg derfor med 
Baymax og vennene sine; adrenalinjunkien Go Go 
Tomago, pertentlige Wasabi, kjemiesset Honey 
Lemon og nerden Fred. Fast bestemt på å løse 
mysteriet i byen, forvandler Hiro vennene til en 
gjeng høyteknologiske superhelter som han kaller 
BIG HERO 6.

11. oktober - kl 16.00 - 7 år - 1t 42 min
Epic - Skogens hemmelige rike

Epic forteller historien om en tenårings-
jenta MK som på magisk vis  
transporteres inn i skogens hemmelige 
rike. Der pågår det en kamp mellom 
gode og onde krefter, og hun blir nødt 
til å slå seg sammen med en fargerik 
gjeng av snodige karakterer for å redde 
deres verden... og vår.

20. september - kl 16.00 - 7 år - 1t 41 min
Dragetreneren 2

Denne filmen tar oss med til Hikken og 
Tannlaus’ utrolige verden fem år etter  
de to hadde suksess med å forene 
drager og vikinger på Borkøy. Mens alle 
de andre har det travelt med å 
utfordre hverandre i drage-race          
oppdager Hikken en hemmelig ishule 
som huser hundrevis av ville drager og 
en mystisk Dragerytter.

6. september - kl 16.00 - Alle - 1t 25 min
Sauen Shaun

Shaun er en smart og rampete sau 
som bor sammen med flokken sin, 
under tilsyn av bonden og Blitzer, en 
velmenende men lite effektiv 
gjeterhund. Til tross for Shauns 
innsats har livet på gården blitt 
rutine og Shaun pønsker ut en 
utspekulert plan --- en fridag!

13. september - kl 16.00 - Alle - 1t 53 min
Eventyret om Askepott

Historien om Askepott følger skjebnen 
til unge Ella og hennes far, som gifter 
seg på nytt etter dødsfallet til Ellas mor. 
Ivrig etter å støtte sin kjærlige far ønsker 
Ella sin nye stemor og hennes døtre 
Anastasia og Drizella varmt velkommen 
inn i familien. Da Ellas far uventet dør, 
blir Ella degradert til tjenestepike hos 
sin nye familie, og de gir henne navnet 
Askepott.

Kinosalen og kjøkken med dekketøy 
for inntil 80 gjester kan leies.
Perfekte lokaler til møter, jubiléer, 
bryllupsfester, barnebursdager, 
klassefester og diskotek.

Ring tlf.: 905 60 487 for nærmere info 
og bestilling.

Barnefilmklubb 
Søndager kl. 16.00
Pris kr 50,- for medlemmer. 
Meld deg gratis inn i barne - 
filmklubben på www.godliavel.no 


