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Medlemmer 
Følgende 98 (93) filmklubber var medlem av filmklubbforbundet i perioden. Av disse er 20 (17) 
barnefilmklubber. 

Filmklubber 
16 Røvere 
Alta filmklubb 
Arendal filmklubb 
Ås filmklubb 
Aurland filmklubb 
Bakgaardsfilm, Gamle Fredrikstad 
Bergen filmklubb 
Bergstaden filmklubb (Røros) 
Bodø filmklubb 
Bø filmklubb 
Bygland filmklubb 
Caroline filmklubb 
Cinema Neuf (Oslo) 
Cinemateket i Trondheim (assosiert 
medlem) 
Dave’s Movie and Music Nights (Volda) 
Drammen filmklubb 
Dreams filmklubb 
Elefanten filmklubb, Oslo 
Evje og Hornnes filmklubb 
Feiring filmklubb 
Feministisk filmklubb (Oslo) 
Festiviteten filmklubb (Hamar) 
Filmklubb Larvik – Kino & 
Konsertkameratene 
Filmklubben Celluloid (assosiert medlem) 
Fjorden filmklubb 
Flokk filmklubb (Bergen)  
Florø filmklubb 
Golia filmklubb (Oslo) 
Grenland filmklubb 
Grimstad filmklubb 
Hammerfest filmklubb 
Haugesund filmklubb 
Hjørundfjord filmteater 

Horten filmklubb 
Hølen filmklubb 
Hurdal filmklubb 
Hurum Buena Vista filmklubb 
Jonsvoll filmklubb 
Kinokino filmklubb (Sandnes) 
Kolbjørnsvik Filmklubb 
Kongsberg filmklubb 
Kongsvinger og omegn filmklubb 
Kragerø filmklubb 
Kulisse filmklubb 
Kvam filmklubb (Hardanger) 
Lillehammer filmklubb 
Lillestrøm filmklubb 
Lofoten filmklubb 
Longyearbyen filmklubb 
Løkkevika filmklubb 
Lundevang filmklubb 
Lyngdal filmklubb 
Magiske Lanterner filmklubb (Stavanger) 
Moss filmklubb 
Oslo FilmrullKlubb 
Rana filmklubb 
Rauland filmklubb 
Slemmestad Filmklubb 
Sør-Varanger filmklubb 
Sørvågen filmklubb 
Stabekk filmklubb 
Stord filmklubb 
Støren filmklubb 
Strømmen filmklubb 2010 
Studentersamfundets filmklubb (Trondheim) 
Sudndalen filmklubb 
Sunnfjord filmklubb 
SYNG-along-familiekino 
Tønsberg filmklubb 
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Trikkesløyfen filmklubb, Bergen 
Tromsø filmklubb 
Trondheim filmklubb 
Ullevål filmklubb (Oslo) 
Vadsø filmklubb 
Vågå filmklubb 
Vega filmklubb 
Vesterålen filmklubb 
Voss filmklubb 
  
Barne- og ungdomsfilmklubber 
Askeladden barnefilmklubb 
Bakgaardsfilm barnefilmklubb (Fredrikstad) 
Barnefilmklubben i Trondheim 
Bornas Kabuso kunst- og filmklubb 
Drammen barnefilmklubb 

Fet fritidsfilmklubb 
Fillerya Barnefilmklubb 
Gamlebyen barnefilmklubb (Oslo) 
Golia barnefilmklubb 
Hølen barnefilmklubb 
HUFF (Hordaland Ung Filmforening) 
Leo filmklubb 
Lillehammer barnefilmklubb 
Nesoddtangen barnefilmklubb 
Sfinx barnefilmklubb (Lillestrøm) 
SYNG’ende familiekino 
Tromsø barnefilmklubb 
Vågsbygd barnefilmklubb 
Vega Ung Filmforening 
Voksenfri filmklubb

 
Filmklubbene er flinke til å samarbeide med andre aktører og mange arrangerer sporadiske åpne 
visninger som fungerer godt for å gjøre filmklubbkonseptet bedre kjent. Besøkstall for 
filmklubbarrangementer er derfor langt høyere enn antall medlemmer.  
Vi anslår antall deltakere på filmklubbarrangementer til 29 400 for 2019. Kontingentinntektene til 
forbundet i 2019 var 364 475 kr (2018: 351 275), noe som tilsvarer 14 579 (14 051) 
semestermedlemskap. 
Fra 2019 vil vi, etter ønske fra Norsk filminstitutt, begynne å telle unike medlemmer i klubbene. 
Her får vi etter alt å dømme bedre registreringsmuligheter på plass snart, men ut fra rapporter fra 
klubbene regner vi unike antall medlemmer til 8600 stk. 
Styret  
Styret har avholdt 5 styremøter i 2019. Siden landsmøtet i mars har styret bestått av: 
Helene Aalborg, leder (Oslo) 
Øystein Egge, nestleder (Lillehammer) 
Mona Sjøli, styremedlem (Oslo) 
Kristine Abelsnes, styremedlem (Sandnes) 
Pål Dragerengen, barnefilmklubbrepresentant (Lillestrøm) 
Chloé Faulkner, ansattrepresentant (Oslo) 
Vibeke Lia, varamedlem (Tønsberg)  
Odd-Arild Knutsen, varamedlem (Tromsø) 
Hedda Klemetzen, varamedlem barnefilmklubb (Lillestrøm) 
Atle Hunnes Isaksen, varamedlem ansattrepresentant (Drøbak) 
Revisor: Dariya Hadzhipetrova-Flatmo i AS Revision. 
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Administrasjonen 

Sekretariatet holder til i Filmens hus i Dronningens gate 16 i Oslo. Forbundet har et godt 
arbeidsmiljø. Vår virksomhet medfører ikke miljøforurensing av betydning, og forbundet drives i 
overensstemmelse med lov om likestilling mellom kjønnene. 
Sekretariatet består av: 
Marte Stapnes, daglig leder 
Chloé Faulkner, barnefilmklubbkonsulent og filmsjef 
Atle Isaksen, informasjonsarbeid og kommunikasjon 
Ingrid Rommetveit, studiekonsulent og redaktør av Z filmtidsskrift.  

Økonomi 
I 2019 mottok forbundet driftsstøtte fra Norsk filminstitutt på 3 200 000 kroner. Vi har i 2019 
fortsatt arbeidet med å sikre økt støtte fra filminstituttet, samt at vi har arbeidet mot andre som 
kan gi økonomisk støtte til større og mindre prosjekter.  

Årsregnskapet for 2019 er avsluttet med et overskudd på 133 581 kroner. (2018: 26 577 kr). 
Årsaken til overskuddet er sammensatt:  
– vi betalt cirka 30 000 kr mindre i pensjonsforsikring for 2019, fordi vi tidligere har betalt litt for 
mye. Disse innbetalte pengene kunne brukes for å dekke pensjonsutgifter i starten av året. 
– Vi har over tid ligget i forkant med betalingene hos Filmbank, så der har vi en periode brukt av 
«penger på bok» for å dekke visningskostnader. Filmbank krever vanligvis at en kunde har 
depositum på konto for å kunne bestille visninger, men vi har kommet til enighet om at vi er 
stødige betalere, og kan betale fortløpende for visninger. 
– Vi har fått inn mer penger enn forventet i kontingent, MVA-kompensasjon og filmleie 
(forbundet subsidierer en rekke titler i katalogen, men det er ikke alltid klubbene viser flest av 
disse. Ved andre titler betaler klubbene det en visning faktisk koster.) 
– Mange av årets støttesummer og inntekter ble klart så sent at det var ikke tid for å bruke 
overskuddet til å gjøre investeringer eller avsetninger. De store fakturaene fra distributørene for 
høstens filmvisninger kommer helt på tampen av året, som også er med på å vanskeliggjøre full 
oversikt over hvordan resultatet blir. Sterkt økte husleiekostnader har også gjort den økonomiske 
situasjonen noe mer usikker enn den har vært tidligere. 
Nå som vi har et eksternt regnskapsfirma er vi i gang med et mer finmasket oppsett for regnskap 
og budsjettering, som vil gjøre det enklere å følge resultatet mot slutten av året.  
Det vedlagte reviderte regnskapet er satt opp etter Frivillighetsregisterets mal og omfatter 
filmklubbforbundets totale økonomi. Et mer detaljert regnskap for forbundet er også vedlagt, 
samt en egen oversikt for Vega filmklubb. 

Filmformidling 
Marte Stapnes og Chloé Faulkner fra administrasjonen og Øystein Egge fra styret har vært 
filmansvarlige i perioden. 
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I arbeidet med filmformidling har vi fulgt opp målsettingene fra forbundets handlingsprogram: 
Tilgjengeliggjøre viktige filmklassikere og minst ti nye filmer hvert år. Det skal legges spesiell 
vekt på barnefilm og film for ungdom. Det skal også være et økt fokus på mangfoldige 
perspektiver både foran og bak kamera i filmene som legges i katalogen. 
I 2019 tilgjengeliggjorde vi blant annet følgende titler for klubbene: The Third Man, Hvor man 
vender tilbake, High Life, They Shall Not Grow Old, Paprika, First Reformed, Petra von Kants 
bitre tårer, Bergmans samlede filmografi, Certain Women, Olsenbanden-filmene, og Be Natural: 
The Untold Story of Alice Guy-Blaché. 
Av barne- og ungdomsfilmer skaffet vi blant annet Fotballfalkene, Eighth Grade, Isle of Dogs, 
Just Charlie, The Adventures of Prince Achmed og Matilda.  

Filmtall 

• Antall titler i katalogen: 1679 (2018: 1500).  
• Forbundet skaffet visningsrettigheter til ca. 952 filmvisninger i 2019.  
• Dette inkluderer filmene i forbundets egen katalog, filmer lisensiert gjennom MPLC-

avtalen: 136 stk. (2018:158), og filmer via Filmbank-avtalen: 106 (47). En del klubber 
ordner også rettigheter selv utenom dette. 

• Totalt har det vært 1195 filmklubbvisninger i 2019. 
Vi fortsetter vårt samarbeid med norske filmbyråer og med lisenstilbydere som MPLC, Filmbank, 
Park Circus og Swedish film for å utvide filmklubbenes tilgang til kvalitetsfilmer, og holde 
prisene så lavt som mulig. Gitt disse forutsetningene har vi kunnet tilby visningsrettigheter på de 
alle fleste titlene som blir forespurt av filmklubbene. Der rettigheter ikke har vært tilgjengelige i 
Norge har vi i enkelte tilfeller subsidiert import av titler på DCP og bluray.  
Vi har også jobbet med å utvide tilbudet av gratis film fra ambassader og utenlandske 
kulturinstitusjoner. Vi fortsetter vårt samarbeid med NFI om WRAP-prosjektet, som 
tilgjengeliggjør en rekke europeiske kvalitetsfilmer for barn og unge med norsk tekst for gratis 
visninger i barnefilmklubbene.  
Det er en målsetting å utvide tilbudet av analog film til filmklubbene. Vi har en dialog med NB 
og NFI angående enda bedre samarbeid om analoge filmkopier. 
Det er laget en samle-DCP med kortfilmer fra kortfilmfestivalen i Grimstad der vi har lagt vekt 
på å finne filmer som også passer for barn og unge. I tillegg tilbyr vi nye norske kortfilmer av 
blant andre Fanny Ovesen og Emilie Blichfeldt. 
Arbeidet med å tematisere katalogen for å gjøre den mer brukervennlig har fortsatt i 2019, og vi 
har laget to nye kategorier: skeiv film og kvinnelige regissører. 

Støtte til filmklubbene 
Det er viktig for forbundet at midlene våre i størst mulig grad kommer klubbene direkte til gode. 
Å skaffe rettigheter og filmkopier er en del av dette. Et annet viktig moment er at klubbene kan 
søke økonomisk støtte til oppstart og til arrangement.  
I 2019 har vi totalt gitt klubbene 297 310 (308 802) kroner i reise- og arrangementsstøtte. 
Sistnevnte har blant annet gått til animasjonskurs i Gamlebyen barnefilmklubb, nytt utstyr i Rana 
filmklubb og Tønsberg filmklubb, oppstartstøtte til Kongsberg filmklubb, arrangementsstøtte for 
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fotballfilmvisning i Askeladden filmklubb, stumfilmkonsert i Grenland filmklubb og 35mm-
visning av Kirikou og trollkvinnen og regissørbesøk på Kamel i Tromsø barnefilmklubb. 

Arthaus 
Arthaus stiftelsen for filmkunst ble opprettet på initiativ fra filmklubbforbundet i 1992. Stiftelsen 
har en ideell kunstpolitisk målsetting og importerer film til kinoer og filmklubber. Styret i 
Arthaus oppnevnes av styret i filmklubbforbundet. Halvparten av styret er på valg hvert år og 
medlemmene velges for en periode på 2 år. Styret består nå av Tuva Ørbeck Sørheim (leder), 
Chloé Faulkner (NFK-representant), Marte Thorsby (nestleder) og Thomas Gunnerud. 
Stiftelsen holder til på Vega scene,og Svend B. Jensen er direktør. Stiftelsen har et bredt utvalg 
film som egner seg bra for filmklubbvisning, og som blir mye vist. Etter at kinoene ble 
digitalisert har Arthaus overlatt all distribusjon av 35mm-film til filmklubbforbundet.  
Vega filmklubb  
I 2019 har Vega filmklubb vært et utstillingsvindu for filmklubbforbundet. På høsten rekrutterte 
vi frivillige til å drive klubben videre (25 stykker kom på infomøte, og 10 av dem stiftet et styre 
for klubben). Fra 2020 driver de Vega filmklubb som en tradisjonell klubb. Her er programmet 
for 2019:  
15. jan Den tredje mann, årets filmklubbklassiker, også vist på TIFF 
22. feb Marie Antoinette, samarbeidsvisning med Feministisk filmklubb 
29. mar The Big Lebowski, slippfest for Z nr 1-20 om Coen-brødrene 
26. apr Kokken, tyven, hans kone og hennes elsker, spesialimport 
30. aug Terminator 2: Judgment Day 
27. sept Kortfilmfavoritter. Presentasjon av NFKs kortfilmpakke fra årets Kortfilmfestival. 
Slippfest for Z nr 3-20 om norsk kort. Med intro av Fanny Ovesen 
25. okt Judy Garland i Summer Stock 
29. nov Charlie’s Angels, samarbeidsvisning med Feministisk filmklubb 
20. des Gremlins. 
Planlagt samarbeidsvisning med Oslo filmrullklubb ble dessverre ikke noe av, da Vega ikke fikk 
på plass analogt visningsutstyr i 2019.  
Intensjonen med at forbundet selv drev filmklubb i en periode, var å undersøke om vi kunne finne 
noen innovative måter å nå nye publikumsgrupper. Dette fungerte i en viss grad, særlig ved å 
inngå ulike samarbeid rundt visningene. Den største lærdommen viste seg likevel å være i selve 
kjernen i filmklubbvirksomhet. Samarbeidet med en kino og selve registreringen av medlemmer 
og salg av billetter ga forbundet en uvurderlig erfaring med hva klubbene står i, og ble et viktig 
ledd i det pågående arbeidet med digitalt medlemsregistreringssystem, og hvordan filmklubbdrift 
trenger å fornye seg for å passe med dagens kinopublikumvaner og digitale muligheter.  
Når det gjelder arbeidet med å få flere medlemmer og samarbeid med nye aktører ser vi også her 
helt klart behovet for fortsatt arbeid, men forbundets rolle bør i større grad handle om hva slags 
avklaringer det er lurt å gjøre i forkant, forslag til ulike avtaler, og hvordan vi mer overordnet kan 
jobbe mot ulike aktører som filmklubbene kan dra nytte av. Dette er et fokusområde i 
handlingsplanen for den kommende perioden. 
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Vega ung filmforening (VUFF) 
Barnefilmklubbkonsulent Chloé Faulkner har vært involvert i oppbyggingen av VUFF på Vega 
scene. Denne ungdomsfilmklubben er satt sammen av ungdommer mellom 16 og 20, hvor de selv 
skal drive, programmere og promotere en filmklubb på Vega. Forbundets intensjon med arbeidet 
har vært å finne frem til en ungdomsfilmklubbmodell som lar seg gjenskape andre steder i landet. 
Særlig for denne aldersgruppen ser vi nødvendigheten av et mer voksenstyrt opplegg i starten der 
ungdommene etter hvert kan overta ansvaret selv.  
VUFF ble støttet av Sparebankstiftelsen i 2019. Ungdommene har hatt besøk av filmvitere som 
har gitt foredrag om blant annet filmmusikk, actionfilm og filmkritikk, og de har vist filmer som 
Mad Max: Fury Road, Hereditary og Vertigo.  

Kurs og seminarvirksomhet 
I januar 2019 arrangerte forbundet seminar for filmklubbene under Tromsø Internasjonale 
Filmfestival, med 46 (2018: 55) deltagere.  
Bergen filmklubb og forbundet arrangerte Bergsem for filmklubbstyremedlemmer helgen 22.–24. 
mars. Forbundets landsmøte ble avviklet der lørdag 23. mars. 37 personer deltok fra 13 ulike 
filmklubber.  
Under Barnefilmfestivalen i Kristiansand arrangerte vi seminar for barnefilmklubbene, med 
foredrag av Einar Guldvog Staalesen om hvilke barnefilmer det er verdt å snakke om, og med 
animasjonsverksted av Jan Rune Blom, for å vise hvordan han lager kurs for barn. 
NFKs årlige filmseminar ble avviklet i Oslo 12. og 13. oktober med ca. 70 (2018: 50) deltakere. 
Tema var apokalypsefilm. Seminaret ble arrangert i samarbeid med Norsk filmkritikerlag, og ble 
for første gang holdt på Vega scene. 
Foredragsholdere Julia Leyda, Jasper Sharp og Stacey Abbott snakket om climate fiction, japansk 
cyberpunk og zombieapokalypsen. Under seminaret viste vi filmene First Reformed, The Girl 
with All the Gifts, Ghost in the Shell 2 og Kvinne på krigsstien. Helgen inneholdt også filmquiz 
og felles middag for filmklubbmedlemmer. 

Z filmtidsskrift  
Z kom med 4 nummer i 2019: 
1-19 Coen-brødrene, temaredaktør Einar Aarvig 
2-19 Regissør + komponist, temaredaktør Thor Joachim Haga 
3-19 Norsk kortfilm 2019, ansvarlig redaktør Ingrid Rommetveit 
4-19 Den nye tyske filmen 1962–1982, temaredaktør Aleks Huser. 
Hver utgave av bladet er knyttet til et spesielt tema og har en egen temaredaktør. På Zs nettsider 
publiseres ukentlige Z-blogger.  
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 Topp 3 mest lest på znett.com i 2019 

1) Hell is a teenage girl. Kvinner i uvanlige kvinneroller av Ingrid Rommetveit 
2) Da såpeoperaen kom til Norge, intervju med Jostein Gripsrud av Marius Lyngar 
3) Et nådeløst eksistensielt søkelys på tilværelsen – First reformed av Chloé Faulkner. 
 
Z var i hele 2019 med på innkjøpsordningen for kulturtidsskrift, som dessverre ble avviklet ved 
årsslutt. Z distribueres nå hovedsakelig til abonnenter: privatpersoner, institusjoner og samtlige 
filmklubber. Bladet selges i løssalg på Zs nettsider, gjennom Tronsmo, i resepsjonen i Filmens 
hus i Oslo og hos Frogner kino. 

Barne- og ungdomsfilmklubbene 
Antallet aktive barnefilmklubber har holdt seg stabilt, og flere barnefilmklubber opplever god 
aktivitet og en økning i medlemsmassen. I 2019 har Fet fritidsfilmklubb, SYNG-along-kino, 
Vega ung filmforening og Voksenfri filmklubb blitt med i NFK-familien. 
Forbundet har i 2019 hatt et større kartleggingsprosjekt for å se hvordan vi best kan engasjere 
eksisterende barnefilmklubber til mer enn bare filmvisninger og hvordan vi kan tilrettelegge for 
nye klubber. Egne seminar for styremedlemmer i barnefilmklubber har de siste årene vært lite 
besøkt, og vi ser derfor på måter BU-klubber i større grad kan trekkes inn i de andre 
arrangementene vi har året gjennom, og erfaringsdeling klubbene gjør, slik at det blir større 
fellesskap mellom alle filmklubbene, uavhengig av målgruppe.  
Forbundet har også kommet med forslag til barnefilmer for ulike høytider og sesonger, og 
ungdomsfilmer fra Europa.  

Priser 

1) Årets filmklubb i 2019 ble Hjørundfjord filmteater og prisen ble delt ut under forbundets 
landsmøte i Bergen.  
2) Prisen for Årets barnefilmklubb gikk til Bornas Kabuso og denne prisen ble delt ut under 
barnefilmfestivalen i Kristiansand.  
3) Filmklubbprisen 2019 gikk til Tor Fosse. Prisen ble overrakt under den tjuende versjonen av 
BIFF i Bergen i september. 

NFK i mediene 
– We need cli-fi because we need to think about the future. Intervju med Julia Leyda i UiO-
studentmagasinet Presset. 

Frykter tidsskriftdød, Ingrid Rommetveit om innkjøpsordningen og Z i Klassekampen, 22.08.19 
De er filmens kuleste brødre - ute av stand til å lage noe dårlig – Fredrik Wandrup i Dagbladet 
om Coen-nummeret av Z. 
Norsk filmklubbforbunds hederspris til Tor Fosse, Rushprint 26. sept. 
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Vi sender ut pressemeldinger ved hendelser i organisasjonen, arrangementer, prisutdelinger, 
bokutgivelser og ved utgivelser av Z etc.  
Vi benytter filmklubb.no aktivt for å vise fram noe av det imponerende arbeidet som skjer i 
filmklubbevegelsen landet over. 

Topp 3 mest besøkte sidene på filmklubb.no i 2019  

1) Årets filmklubb 2019: Hjørundfjord filmteater 
2) 10 nye filmer til høstprogrammet 
3) Nye ungdomsfilmer fra dagens Europa 

Sosiale medier 
Filmklubbforbundet og Z gjør stadig mer ut av sosiale medier. Her ser vi potensiale i å fortelle 
flere om hvor givende filmklubb er, løfte fram det filmklubbene gjør, og bedrive meningsfull og 
engasjerende filmformidling.  

Facebook: Filmklubbforbundet har cirka 1706 (1500) følgere, Z filmtidsskrift har 1388 (1200).  
Gruppa Filmklubber i Norge - NFK er særlig viktig for kompetansedeling, og her er klubbene 
gode til å høste av hverandres erfaringer.  
Instagram: @filmklubb_no, Dette skjedde like over nyttår, men vehei: vi har passert 1000 
følgere! (2018: 850). Stort potensiale for å nå nye filminteresserte. I desember kjørte vi 
julekalender i stories der vi fortalte om alle visningene i klubbene hver dag.  
Twitter: Vi er ikke veldige aktive på på forbundskonten, da det var lite respons å spore på 
arbeidet vårt. @filmklubb_no har 749 (735) følgere, z_filmtidsskrift har 2080 (2055). 
Våren 2019 hadde vi besøk av praktikant Johanna Sofie Martinsen fra Høgskolen i Østfold. Hun 
fulgte forbundsarbeidet over noen måneder, og laget til slutt, på eget initiativ, en film om hva 
forbundet gjør. Filmen ble sett over 1800 ganger på facebooksiden vår, og dannet grunnlag for 
Martinsens bacheloroppgave «Hva kan Norsk filmklubbforbund gjøre for å skape engasjement 
blant sine medlemmer ved bruk av film». Intervju med Martinsen her. 
Samarbeid og ekstern virksomhet 
Samarbeidet med Tromsø filmfestival ble videreført i 2019, og årets filmklubbklassiker, Den 
tredje mann (1949) ble vist under festivalen. Det ble gitt reisestøtte til filmklubber som ville 
besøke festivalen og som samtidig deltok på forbundets seminar. 
Sammen med Oslo Pix hadde forbundet tre utevisninger i juni: Da han møtte henne, Fucking 
Åmål (avlyst på grunn av enorme mengder regn) og Wall-e. Der hadde vi også Sci-fi-quiz-
samarbeid med Feministisk filmklubb. Under Kortfilmfestivalen holdt forbundet sin etter hvert 
tradisjonelle filmquiz i teltet.  
Forbundet var tilstede under Filmformidlingskonventet i Bergen i september, men enda viktigere: 
Erlend Walseth fra Hjørundfjord filmteater holdt et innlegg om filmklubben sin, hvordan de 
jobber og viste bilder fra noen av de mer forseggjorte visningene deres. Kinosjefer, distributører, 
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bransjefolk og filmformidlere i salen lo, tørket tårer og ble veldig berørt at arbeidet som legges 
ned av frivillige i filmklubb.  
I tråd med handlingsprogrammet har forbundet fortsatt sitt arbeid innenfor den internasjonale 
filmklubb-sammenslutningen Fédération internationale des ciné-clubs (FICC). Marte Stapnes 
deltok på FICC General Assembly i Portugal, på et cinematisk og råskummelt hotell i Curia. Her 
besluttet medlemslandene å forsøke å løfte FICC-juryarbeidet og prisene som deles ut, for å sikre 
at festivaler også i fremtiden ser verdien av å ha FICC-juryer hos seg. 
Atle Hunnes Isaksen er fortsatt med i komiteen som velger ut jurymedlemmer internasjonalt. 
Tromsø Internasjonale filmfestival har vært eneste norske festival med FICC-jury. Sekretariatet 
er med på å velge ut hvilke representanter av klubbene som får sitte i denne juryen. NFK var også 
i 2019 ̊ medlem av barnefilmorganisasjonen ECFA. 
Forbundet takker Arthaus, Oslo Pix, Film fra Sør, Cinematekene, distributørene, Norsk 
filmkritikerlag, Kortfilmfestivalen i Grimstad, Tromsø internasjonale filmfestival, Martha Otte, 
Kristiansand barnefilmfestival, Institut Francais, Nasjonalbiblioteket, Sveriges Ambassade, 
Goethe Institut, Frivillighet Norge og alle landets filmklubber for godt samarbeid i 2019. 
Vi takker videre Norsk filminstitutt, Fritt Ord, Folkeuniversitetet og Norsk kulturråd for 
økonomisk støtte i perioden. 
Oslo, 5. mars 2020 

Helene Aalborg (styreleder)    Øystein Egge (nestleder)  

Pål Dragerengen (barnefilmklubbrepr.)  Kristine Abelsnes (styremedlem) 

Mona Sjøli (styremedlem)    Chloé Faulkner (ansatterepr.) 
Marte Stapnes (daglig leder) 

 

NYE FILMER I KATALOGEN 2019 
 
Beast 
A Ciambra 
Racer and the Jailbird 
Før det er for sent 
Sommerfugler 
Sorry to Bother you 
Kvinne på Krigsstien 
Shoplifters 
Climax 
One Cut of the Dead 
Hvor man vender tilbake 
They shall not grow old 
Birds of passage 
Paprika 
Picnic med døden (1972) 

Cannibal Holocaust 
A Prayer Before Dawn 
Bye Bye Germany 
Trondheimsreisen 
Forsvunnet 
Den Stygge Andungen 
Jungelgjengen 
Lady og landstrykeren 
Seven 
First Reformed 
The Sisters Brothers 
Lykkelige Lazzaro 
Reservoir Dogs 
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri 
Isle of Dogs 
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Petra von Kants bitre tårer 
Lady Bird 
The Florida Project 
Vaiana 
Angsten eter sjelen 
Get Out 
Gremlins 
The Raid – Redemption 
The Raid: Retaliation 
First Man 
Phantom Thread 
A Quiet Place 
Fargo 
The Big Lebowski 
Flukt i verdensrommet 
BlacKkKlansman 
Mad Max: Fury Road 
Phenomena 
Our Time 
Letters 
A United Kingdom 
The Party 
American Honey 
Den tapte verden 
Kapernaum 
Mellom linjene 
Mid 90s 
Raw (Grave) 
Destroyer 
The Beguiled 
Certain Women 
Zero Dark Thirty 
Professor Marston and the Wonder Women 
The Diary of a Teenage Girl 
Haisommer (Jaws) 
You Were Never Really Here 
Hook – Kaptein Kroks hevn 
Wallace og Gromit – varulvkaninens 
forbannelse 
Heldiggrisen Babe 
Casper 
Lillefot og vennene hans i landet for lenge 
siden 
Dyrene i Hakkebakkeskogen 

Olsenbanden – alle 13 filmene! 
Blade Runner 2049 
Et spørsmål om ære (A Few Good Men) 
Fuglene (The Birds) 
Oslo 31. august 
La La Land   
Personal Shopper 
The Blues Brothers 
Vertigo 
Vindu mot bakgården (Read Window) 
Psycho 
Hjortejegeren (The Deer Hunter) 
Just Charlie 
Krig 
My Brother Simple 
Have you seen my movie? 
The Favourite 
La den rette komme inn 
Mancheser by the Sea 
Trainspotting 
Heat 
Før snøen faller 
Motorsagmassakren 
Kortfilmfavoritter fra Grimstad 2019 
Kult og Kort IV: Løse skruer! 
Hereditary 
Punch Drunk Love 
Kill Bill: Vol. 1 
Kill Bill: Vol. 2 
Ran 
High Life 
Echo 
Gåten Kaspar Hauser 
Fraud 
Terror Nullius 
Burning 
3 kvinner 
Amazing Grace 
Barn 
The Wind 
Emil og Ida i Lønneberget 
Youth 
The Good, the Bad, the Weird 
Honning 
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14 kilometer 
Den store skjønnheten 
Panserkrysseren Potemkin 
Jørgen + Anne = sant 
Ailos reise – et nordnorsk eventyr 
Fotballfalkene 
Bend it like Beckham 
Charlie og sjokoladefabrikken (2005) 
Tårnet 
Widows 
Det ville pæretreet 
Ansiktet 
Kvinnen som glemte sin fortid 
Transit 
Happy New Year, Colin Burstead 
Amarcord 
Detektiv Downs 
Ingmar Bergmans filmer på DCP og bluray 
Død snø 2 
Schindler’s List 
Raging Bull 
The Conversation 
Cold War 
Us 
The House that Jack built 
Eventyrland 
Once Upon a Time in the West 
Pulp Fiction 
True Grit 
Eighth grade 
Pjusken – Et vintereventyr 
Vitello trenger en far 
The Neon Demon 
Harold and Maude 
Bookshop 
Ulv i fåreklær 2 
Slottet i Provence 
Cæsar må dø! 
The Witch 
The Thing 
The Girl with all the Gifts 
A Dog Called Money 
Den tiden på året 
Mio – Eventyr i Middelhavet 

Dronningen 
Trondheim på film 
Jomfrukilden 
Som i et speil 
Tystnaden 
Nattverdsgjestene 
Det syvende segl 
Jordbærstedet 
Sommernattens smil   
Gjøglernes aften 
Sommeren med Monika 
Scener fra et ekteskap 
Fanny og Alexander 
Viskningar och rop 
Vargtimmen 
Persona 
Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-
Blaché 
Døden i Venedig 
Memento 
Matilda 
White Heat 
Fight Club 
Redd menig Ryan 
Hjemme alene 2 – Forlatt i New York 
Night of the Living Dead 
Gudfaren 
Gudfaren 2 
Gudfaren 3 
Thelma & Louise 
If Beale Street Could Talk 
Priscilla – ørkenens dronning 
Monty Python’s The Life of Brian 
Mine naboer Yamada 
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