
KVALITETSFILMFEST  Nordisk Film Kino Verdal  

 I samarbeid  med INNHERRED SENIORFORUM 

ONSDAG 10.APRIL    Billett kr 100  Gratis Kaffe før alle filmer. 

Kl 11.00 On the Basis of Sex. On the Basis of Sex er en rørende og livlig film, inspirert 

av den sanne historien om høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg (Felicity Jones) og hennes kamp 

for likestilling i USA. Filmen fokuserer på startfasen i hennes kamp, og vi møter den unge Ruth, en 

nybakt mor og advokat som kjemper seg frem i et mannsdominert miljø. Når Ruth tar en banebrytende 

sak sammen med sin ektemann Marty (Armie Hammer), vet hun at denne saken kan forandre måten 

retten og USA ser på kjønnsdiskriminering for alltid. Filmen formidler også den dype kjærligheten 

mellom Ruth og Marty – et vellykket partnerskap, både personlig og profesjonelt. 

Kl 11.30 Ut og stjæle hester   Basert på Per Pettersons kritikerroste bestselger  

Året er 1999. Trond er 67 år gammel og har flyttet til en øde plass. Når høsten nærmer seg 

vinter gleder han seg til Nyttårsaften 2000, som han skal feire helt alene.  

Han oppdager en nabo, en mann han kjente sommeren 1948. Den sommeren faren forberedte 

han på det store sviket. Men også den sommeren Trond ble voksen og kjente på lukten av en 

kvinne han ønsket å være nær; den samme kvinnen faren ønsket å dele livet sitt med. 

«Ut og stjæle hester» er basert på Per Pettersons internasjonale bestselger fra 2003, som har 

toppet bestselgerlistene i Norge, vunnet en rekke internasjonale litteraturpriser og er oversatt 

til over 50 språk. Filmen er regissert av Hans Petter Moland.  

KL 13.45 Birds of passage Et slående narko-epos du aldri har sett maken til 

Colombia 1968: Lenge før Pablo Escobar er et navn på alles lepper, legger en familie fra 

Wayuu-folket grunnsteinen for narkotikahandelen som landet skal bli kjent for. 

Når den unge, nygifte Rapayet selger litt marihuana til noen amerikanere fra Fredskorpset blir 

denne handelen starten på en stor business. Snart er Rapayets familie regionens rikeste og 

mektigste. Men rikdommen kommer med en høy pris. Stammens overhode, den mektige 

Ursula, frykter at de ignorerer forfedrenes formaninger og en brutal krig om makt og penger 

bryter ut. Krigen setter ikke bare livene til familien på spill, men også hele deres kultur og 

tradisjoner.  
Kl 14.15 Cold War   Dette er en lidenskapelig kjærlighetshistorie mellom to personer 

med ulik bakgrunn og vidt forskjellig temperament. De to er helt feil for hverandre, adskilt av 

politikk, personlighet og skjebnens luner, men er likevel uløselig knyttet til hverandre. En 

historie om umulig kjærlighet i en umulig tid, som utspiller seg under den kalde krigen i 

1950-tallets Polen, Berlin, Jugoslavia og Paris. 

Filmen var i Hovedkonkurransen i Filmfestivalen i Cannes i mai 2018 der Paweł Pawlikowski 

vant prisen for Beste regissør. Pawlikowskis forrige film Ida vant Oscar for Beste 

Utenlandske film i 2015. 
  

 

  
 



 

 


