
OSLO FRIGHT FEST 2012
For andre gang arrangeres Oslo Fright  Fest,  og denne gang i  Vika Kino midt  i  Oslo-
sentrum i samarbeid med Oslo Kino. Her bruker vi hele kjelleren til  Vika Kino, med tre 
kinosaler og stor foajé. Vi har et heftig program på plakaten i år med bred spennevidde fra 
thrillere til splattere. Hele 18 filmer skal underholde publikum, i tillegg til kortfilmer, quiz, 
stands og foredrag. På toppen av det hele blir et av årets høydepunkter stumfilmkonsert 
med  Void  ov  Voices,  bestående  av  Attila  Csihar  fra  det  norske  black  metal-bandet 
Mayhem. Under mange av visningene vil regissører og skuespillere være til stedet og det  
vil være mulig for publikum å stille spørsmål og få signaturer.

BILLETTER
80,- film - 150,- stumfilmkonsert - 80,- Grindhouse dobbelvisning.
Billetter kjøpes på http://www.oslokino.no.

http://www.oslofrightfest.no / http://www.facebook.com/oslofrightfest

PRESSE
Kontakt Runar Pettersen på runar@oslofrightfest.no.

FILMPROGRAM 2012

The ABCs of Death
Det  blir  en  helt  spesiell  visning  av  den  ferske 
antologifilmen, «The ABCs of Death», på årets Oslo Fright 
Fest – med regissør  Thomas Cappelen Malling til  stedet 
under visning. Her vil han fortelle om filmen og svare på 
spørsmål  fra  publikum.  Han  har  også  med  en  «bakom 
filmen»-sekvens  han  vil  dele  med  oss.  Den  norske 
regissøren er en av 26 regissører, fra hele verden, som har 
kommet sammen for å lage hvert  sitt  avsnitt  om døden. 
Filmen er  en av de mer omtalte  skrekkfilmene i  år  –  så 
denne eksklusive visningen vil du ikke gå glipp av.

For å nevne noen av de mange regissørene i filmen, så har vi blant annet Ti West (The Innkeepers, House of  
the  Devil),  Jason  Eisener  (Hobo  With  a  Shotgun),  Srdjan  Spasojevic  (A  Sebian  Film),  Xavier  Gens 
(Frontier(s)),  Noboru  Iguchi  (The  Machine  Girl,  RoboGeisha),  Banjong  Pisanthanakun  (Shutter),  Jon 
Schnepp  (Metalocalypse)  og  ikke  minst  vår  egen  Thomas  Cappelen  Malling  (Kommandør  Treholt  & 
ninjatroppen).

Hver sekvens tar  for seg sin  egen bokstav i  alfabetet  og har fått  titlene:  «A for Apocalypse",  «B Is for  
Bigfoot», «C is for Cycle», «D is for Dogfight", «E is for Exterminate», «F is for Fart», «G is for Gravity», «H 
is for Hyrdo-Electric Diffusion», «I is for Ingrown», «J is for Jidai-geki», «K is for Klutz», «L is for Libido», «M 
for Miscarriage», «N is for Nuptials», «O is for Orgasm», «P is for Pressure», «Q for Quack», «R is for  
Removed», «S is for Speed», «T is for Toilet», «U is for Unearthed», «V is for Vagitus», «W is for WTF», «X 
for XXL», «Y for Young Buck» og «Z is for Zetsumetsu».

Vises lørdag 17.11.12, Vika Kino sal 3, klokken 14.00. 80,- kroner.

http://www.oslokino.no/
mailto:runar@oslofrightfest.no?subject=Oslo%20Fright%20Fest
http://www.facebook.com/oslofrightfest
http://www.oslofrightfest.no/


Below Zero
Denne skumle thrilleren kommer fra Canada og kan brife 
med  noen  godt  kjente  navn  for  de  fleste.  Du  kjenner 
selvsagt til Edward Furlong fra «Terminator 2», og vi har 
med den alltid  kule  Michael  Berryman – kjent  fra  filmer 
som «The Hills Have Eyes» og «The Devil's Rejects».

Historien  utfolder  seg  på  et  slaktehus  der  forfatteren  Jack 
(Edward  Furlong)  skal  isolere  seg  i  fem  hele  dager  for  å 
komme opp med et manuskript. Den lokale husmoren Penny 
(Kristin  Booth)  låser  Jack  inne  og  drar  sin  vei.  Men 
ensomheten får vår mann til å miste forstanden og hva som er 

virkelig og uvirkelig blir mer og mer diffust. Når det da dukker opp en mann i den delen av slakterhuset som 
er åpent, blir Jack usikker på om dette er en virkelig fare eller om det kun er i hans eget sinn.

Vises lørdag 17.11.12, Vika Kino sal 4, klokken 15.30. 80,- kroner.

Crawl
Fra Australia har vi fått denne flotte thrilleren som kjører 
en stil som kunne vært en blanding mellom Coen-brødrene 
og  Hitchcock.  Filmen  er  nydelig  filmet  og  er 
nervepinnende  i  det  filmens  handling  utspiller  seg  med 
sine uventede twister og vendinger.

På grunn av noe ubetalt gjeld blir en leiemorder hyret inn av 
bareieren Slim Walding (Paul Holmes). Leiemorderen, som kun 
går under navnet «The Croatian», gjør jobben sin og kverker 
sitt bytte. Men utspekulert som han er lurer han Slim Walding 
og snart har han kidnappet den pene barpiken Marilyn Burns 

(Georgina Haig) som nå må kjempe for å redde sitt liv.

Vises fredag 16.11.12, Vika Kino sal 2, klokken 17.00. 80,- Kroner.

Død snø
I 2010 kåret publikumet til Oslo Fright Fest beste norske 
skrekkfilm de siste ti årene – vinneren ble «Død snø». Vi 
setter derfor opp en helt spesiell visning av denne norske 
zombiefilmen hvor skuespillere vil være til stede og det vil 
være mulighet for publikum å stille de spørsmål. Ein! Zwei! 
Die!

En  gjeng  med  studenter  er  på  skiferie  på  en  fjellhytte  ved 
Øksfjord. Etter litt fjas og hyttekos dukker Bjørn Sundquist opp 
ved hytten og forteller de om en historie der nazister ble drept 
av  lokalbefolkningen  ved  slutten  av  annen  verdenskrig. 

Studentene er ikke forsiktig nok og vekker denne ondskapen opp igjen og før de vet ordet av det er fjellet full  
av nazizombier som vil ha deres blod.

Vises fredag 16.11.12, Vika Kino sal 3, klokken 21.00. 80,- kroner.

Excision
Når filmåret skal oppsummeres så blir nok «Excicion» en 
av de kuleste filmene 2012 har å by på. Selvsagt; med en 
gjeng som Traci Lords, John Waters, Malcolm McDowell, 
Ray Wise og AnnaLynne McCord så kan det vel strengt tatt 
ikke gå galt. Filmen er rett og slett en delikat makabre sort 
komedie  om en forvirret  tenåring med bisarre  seksuelle 
fantasier.  «Excision»  er  like  intelligent  som  den  er 
forstyrrende  –  med  dialog  dyp  som  Mariana  Trench. 
«Excision»  er  en  film  som  var  laget  for  å  bli  en 
kultklassiker.

Tenåringen Paulina (AnnaLynn McCord) er skolens utskudd som stadig blir mobbet. Hun har en religiøs mor 



som hun ikke kommer overens med og en yngre søster som lider av den farlige sykdommen cystisk fibrose. 
Paulina drømmer om å bli  en kirurg og en dag kunne helbrede sin søster.  Samtidig har hun selv store 
problemer som involverer en sprø fantasiverden full av seksuelle lyster om nekrofili og andre usunne temaer.

Vises lørdag 17.11.12, Vika Kino sal 3, klokken 19.00. 80,- Kroner.

Grindhouse dobbelvisning: Hora og Inside the Whore
Dette blir  en helt  spesiell  visning i  klassisk grindhouse-
format der to filmer vises sammen for prisen av en. Den 
første er «Hora», mens den andre er oppfølgeren «Inside 
the Whore». Dette blir også den offisielle Norgespremièren 
for «Inside the Whore» på kino. Derfor vil  også regissør 
Reinert  Kiil  sammen med skuespillere  stille  opp mellom 
filmene og ta i mot spørsmål fra publikum. Det blir også 
visning av Reinert Kiils helt ferske musikkvideo for Mortiis.

«Hora» regnes som å være den første norske rape-revenge-
filmen og er laget  i  sann exploitation-ånd. Vi følger ungjenta 

Rikke som drar til sin families hytte ved Dokka for å finne ro og fred til å skrive sin novelle. Dessverre for 
Rikke finner hun ikke den freden hun søker da noen lokale menn begynner å trakassere henne som ender 
opp  med fryktelige  voldtekt.  Rikke  overlever  og  nå  er  alt  som står  i  hennes  hode  å  ta  hevn  på  sine  
overgripere.

«Inside the Whore» er oppfølgeren til «Hora». Filmens handling utspiller seg rundt et filmsett der oppfølgeren 
til «Hora» er under innspilling. Ting begynner etter hvert å falle sammen og regissør Reinert Kiil ser ut til å  
ikke bare miste kontroll – men også forstand. Han er nemlig villig til å gå langt for å fullføre sin film – litt for  
langt. «Inside the Whore» er en metafilm og du har aldri sett noe lignende fra Norge før.

Vises fredag 16.11.12, Vika Kino sal 3, klokken 16.45. 80,- Kroner.

Inbred
«Inbred» er av den type film som bare er som skapt for et 
festivalpublikum som på Oslo Fright Fest. En splatter med 
masse sort komedie. Den er mørk, den er brutal og har en 
type humor i samme stil som Monty Python. Fans av Peter 
Jackson, Sam Raimi og Stuart Gordon kommer til å elske 
«Inbred».

Når en gjeng med folk, ledet av mentorene Kate (Jo Hartley) 
og Jeff  (James Doherty),   drar  på landet  for  en fin  helg  og 
teambuilding,  så  bare  vet  man  at  de  fargerike  lokale 
innbyggerne bare kommer til å ødelegge det hele. For er det 

noe bondetamper hater så er det byfolk. Dette skal våre venner snart få merke da de slår seg ned på puben  
«The Dirty Hole». Her blir de skulet på av de lokale og små tabber eskalerer fort til storm i vannglass. Snart  
er byfolkene i stor trøbbel med de lokale og det skal gi blodige resultater.

Vises lørdag 17.11.12, Vika Kino sal 2, klokken 21.15. 80,- Kroner.

Livide
Denne  fantasifulle  skrekkfilmen  er  laget  av  Alexandre 
Bustillo og Julien Maury som fikk publikum til  å hyle av 
begeistring med «Inside» (À l'intérieur) for noen år tilbake. 
Franskmennene skuffer ikke denne gangen heller og kan 
nok  bli  en  av  høydepunktene  for  mange  på  årets  Oslo 
Fright Fest.

Lucie Klavel (Chloé Coullou) har fått en ny jobb med å stelle 
huset til en eldre kvinne som ligger i koma og holdes i livet ved 
hjelp av en oksygenmaske. Pasienten er Deborah Jessel – en 
tidligere ballet-lærerinne med en tragisk fortid. Hennes eneste 
datter er død og det er ingen familiemedlemmer igjen til å ta 
vare på hun. Ryktet sier at i huset befinner det seg en skjult 

skatt.  Dermed  tar  Lucie  og  hennes  venner  seg  en  tur  på  nattestid  for  å  søke  opp  skatten  –  men  



overraskelsen over hva skatten er skal dog bli stor og kostbar.

Vises lørdag 17.11.12, Vika Kino sal 2, klokken 16.45. 80,- kroner.

Masks
Masks er en del av Oslo Fright Fest som tar plass på Vika 
Kino 16. - 17. november.

Denne  tyske  filmen er  en  hyllest  til  giallo-genren  og  er 
laget i samme stil som klassikerne til de gamle mesterne 
som Dario Argento og Mario Bava. Om du liker spennende 
mysterier blandet med vold og blod er dette filmen for deg. 
Regissøren Andreas Marschall er først og fremst kjent for 
sin mange omslag til  band som Dimmu Borgir,  Running 
Wild, Sodom og Blind Guardian, for å nevne noen få. Og 
slik det er med hans kunstverk – så er også denne filmen 
en fryd for øyet.

Vi følger den unge og vakre Stella (Susen Ermich) som begynner på en dramaskole for å oppfylle sin drøm  
om å bli skuespiller. Men skolen tar i bruk noen merkelige metoder som skal få hvilken som helst skuespiller 
til å skinne. Men rundt henne ender folk opp døde da skolen har sine mange mørke hemmeligheter.

Vises fredag 16.11.12, Vika Kino sal 2, klokken 19.00. 80,- kroner.

Mr. Bricks: A Heavy Metal Murder Musical 
Mr.  Bricks: A Heavy Metal  Murder Musical   er en del av 
Oslo  Fright  Fest  som  tar  plass  på  Vika  Kino  16.  -  17. 
november.

Fra det legendarisk filmselskapet Troma kommer verdens 
første heavy metal-musikal. Du kjenner selvsagt til Troma 
fra  kultklassikere  som  «The  Toxic  Avenger»  og  «Sgt. 
Kabukiman N.Y.P.D.». «Mr. Bricks: A Heavy Metal Murder 
Musical» følger god Troma-tradisjon med mengder av sort 
humor og elleville scener blandet med metal og vold. En 
film som allerede har fått sitt kult-stempel. Etter filmen blir 

det visning av tre norske musikkvideoer fra Imbalance, Kraanium og Drontheim.

Eugene Hicks (Tim Dax), bedre kjent under kallenavnet Mr. Bricks,  kidnapper en politikvinne. Følgene er at 
vår mann blir skutt i hodet og har nå politiet i hælene. Men alt Mr. Bricks vil er å finne kjærlighet. Og han vil  
ikke gi opp – koste hva det koste vil.

Vises lørdag 17.11.12, Vika Kino sal 4, klokken 21.00. 80,- kroner.

Swamp Zombies!!!
«Swamp Zombies!!!»  er  en  amerikansk  hardt  sparkende 
zombiefilm  fylt  opp  med  mengder  av  gore,  sort  humor, 
kung-fu  og  lekre  damer.  Filmens  stjerne  er  Jasmin  St. 
Claire som vil være til stedet under visning og introdusere 
filmen og ta i mot spørsmål fra publikum. Så her har du 
mulighet  til  å  sikre  deg  en  signert  DVD  av  «Swamp 
Zombies!!!» som vil være til salgs under Oslo Fright Fest. 
Jasmin  St.  Claire  er  kjent  fra  mange  hold  i 
underholdningsbransjen  der  hun  har  vært  modell  siden 
hun var ti  år, drevet med  wrestling og var nylig gjest på 
NRK-programmet «Trygdekontoret». «Swamp Zombies!!!» 
er en av hennes første filmer i vår elskende sjanger og hun 

har flere skrekkfilmer like rundt hjørnet.

Handlingen foregår i sumpene hvor en gal doktor har dumpet sitt serum etter å ha blitt etterforsket. Et serum 



som er laget for å vekke nylig avdøde mennesker til livet. Og det virker... litt for godt. Resultatet er klin gærne 
zombier som herjer de fuktige område og terroriserer alle som måtte befinne seg i nærheten.

Vises lørdag 17.11.12, Vika Kino sal 4, klokken 18.00. 80,- kroner.

The Cabinet of Dr. Caligari: stumfilmkonsert med Void ov Voices
Dette komer til å bli en helt spesiell opplevelse når Void Ov 
Voices gjør filmmusikken til denne klassiske skrekkfilmen. 
Void  Ov Voices  er  soloprosjektet  til  Attila  Csihar  –  best 
kjent  fra  det  norske  black  metal-bandet  Mayhem.  Hans 
stemme er på en av de mest kjente black metal-skivene 
noensinne  laget  kalt  De  Mysteriis  Dom  Sathanas.  Den 
skumle  messende  musikken  til  Void  ov  Voices  vil  få 
nakkehårene  dine  til  å  reise  seg  og  sammen  med  The 
Cabinet of Caligari bør du ta med deg et ekstra skift med 
bukser.  Du har muligens sett  denne filmen før  ettersom 
den regnes som den første skrekkfilmen noensinne laget. 
Men du har aldri sett den på denne unike måten som kun 
vil finne sted på Oslo Fright Fest.

Filmen handler om et reisende skrekkabinett som ledes av den onde dr. Caligari som bruker hypnose på sin  
tjener for å utføre nattelige forbrytelser. Flere mord ved markedet gjør at Francis mistenker dr. Caligari for å  
ha en finger med i spillet. Hans mistanke leder han opp i farlige situasjoner og snart står hans liv på spill.

Vises fredag 16.11.12, Vika Kino sal 2, klokken 22.30. 150,- kroner.

The Holding
Dette er en mørk thriller tjukk av atmosfære som holder 
seerne  på  kanten  av  setet  helt  til  siste  minutt.  Filmens 
mange uventete vendinger og overraskelser sørger for å 
holde interessen oppe og kanskje til og med gi frysninger 
langt nedover ryggen. En film som både er mystisk, sort 
og voldelig.

Historien til «The Holding» utfolder seg på en gård i nordlige 
England. Her sliter Cassie Naylor med å få endene til å møtes 
med  økonomiske  problemer  og  som  alenemor  for  to 
tenåringsdøtre.  Det  hele  tilspisser  seg  ved  at  hennes  nabo 

prøver å tvinge henne til å selge gården og gifte seg med han. Men en dag dukker en fremmedkar opp som 
påstår å være kompis med den avdøde eksmannen til Cassie. Han tilbyr seg å jobbe gratis og beskytter  
Cassie mot alle som truer hennes gård med unødvendige voldelige metoder.

Vises fredag 16.11.12, Vika Kino sal 4, klokken 18.00. 80,- kroner.

The Incident
Med  perfekte  lokasjoner  i  et  mørkt  galehus  er  «The 
Incident»  en  stemningfull  godbit  å  få  med  seg.  «The 
Incident» er bygget i stor grad på klassiske skrekkfilmer 
fra 80-tallet – noe som kommer frem i både handling og i 
filmens atmosfære. Resultater er sjarmerende og guffent.

Tre venner prøver å lykkes som musikere, men må ved siden 
av bandet jobbe som kokker ved et galehus. En dag går ting 
galt  og  ved  en  strømstans  gjør  de  innsatte  opprør.  Snart 
befinner våre protagonister seg i en kamp på liv og død mot en 

gjeng med gærninger som dreper alt og alle de kommer over.

Vises lørdag 17.11.12, Vika Kino sal 2, klokken 14.30. 80,- kroner.



The Thrill of a Kill
In the forest of Trysil no one can hear you scream. Denne 
lavbudsjetts  norske  skrekkfilmen  vil  overraske  og 
sjokkere.  Den  er  blodig,  pervers  og  har  masse  humor. 
Dette blir en unik visning med regissør og skuespillere til 
stedet. Regissør Lars-Erik Lie har lovet oss effektvisning 
og mulighet for publikum å stille spørsmål. Så få med deg 
denne  exploitation-filmen  fra  Trysil  i  en  helt  spesiell 
setting.

Handling foregår i skogen ved Trysil hvor vi følger tenåringen 
Kimsy (Kirsten Jakobsen) som stadig vekk krangler med sin 

mor. I ren frustrasjon tar hun seg en tur i skogen, men blir overfalt og banket opp. Snart er hun fanget i  
hjemmet til en gærning sammen med flere andre jenter og han liker å behandle de som bikkjer.

Vises lørdag 17.11.12, Vika Kino sal 3, klokken 21.00. 80,- kroner.

War of the Dead
«War of the Dead» er en amerikansk-finsk co-produksjon 
og er debutfilmen til  regissør Marko Makilaakso som fra 
før  har  en  solid  rekke  prisbelønte  kortfilmer  og 
musikkvideoer på samvittigheten. Dette er hans bidrag til 
zombiegenren  og  det  er  bare  en  ting  som  er  verre  en 
zombier – nazizombier!

Tilbake  i  1942  slår  en  gruppe  med  finske  og  amerikanske 
soldater seg sammen under ledelse av kaptein Martin Stone 
(Andrew Tiernan)  for  å  ødelegge en tysk  bunker  på russisk 
jord. Ting går galt  når en armé med soldater oppstår fra de 
døde for å lage helvete. Det viser seg at de har vekket til livet 

en langt mer dødelig fiende enn tyskerne.

Vises lørdag 17.11.12, Vika Kino sal 2, klokken 19.00. 80,- kroner.

Xombies 3D
Dette er Norgespremièren til Xombies 3D, som er Norges 
første  3D-film.  Forbered  deg  på  masse  action  og  moro 
mens zombier angriper Oslo og legger byen øde. Og som 
ved enn enhver god première så vil regissør være til stede 
og besvare dine spørsmål.

Den profesjonelle hodejegeren Edwige (Silje Reinåmo) har fått 
som oppdrag å innhente sin tidligere mentor, partner og elsker 
Franco (David Allen). Det er den mektige Boris (T. Benjamin 
Larsen) som ønsker han innhentet  da Franco virker  å være 
imun mot viruset som herjer og være kilden til en vaksine. Men 

i en post-apokalyptisk verden overfylt av kjøttetende zombier skal ikke dette være en lett oppgave – spesielt 
ikke siden det er flere som er ute etter hode til Franco.

Vises lørdag 17.11.12, Vika Kino sal 3, klokken 17.00. 80,- kroner.



KORTFILMER

Succubus
«Succubus»  er  en  dansk  kortfilm  regissert  av  Kim  Sønderholm.  Filmen  handler  om  den  unge 
arkeologstudenten Emma som på en tur til Syria oppdager noe spesielt på en tur til Syria. Når hun reiser 
hjem igjen starter marerittet.
http://www.imdb.com/title/tt2290687/

Tortüra
Trotüra er en norsk kortfilm regissert av Øyvind Welle. Filmen er mørk og brutal, der den tar for seg en 
kvinne man som blir torturert for å få frem hans hemmelighet.
http://www.wellefilms.com/tortura.html 

The Drunken Jedi Master
The Drunken Jedi Master er en norsk parodi, eller hyllest om du vil, til Star Wars-filmene laget av Gudmund 
Saksvik.  Filmen  handler  om en  alkoholisert  jedi  strandet  på  et  høl  av  en  planet  full  av  møkkafolk  og 
stormtrooperveteraner med post-traumatisk stress-syndrom.
http://thedrunkenjedimaster.blogspot.no/ 

Kortfilmene vises fredag 16.11.12, Vika Kino sal 4, klokken 20.00. Gratis inngang.

ANNET
Norwegian Masters of Horror
Som en avslutning på Oslo Fright Fest har vi invitert mange norske regissører som har gjort seg bemerket  
innenfor skrekkfilm. Klokken 23.00 i sal 2 braker det løs med en humørfylt diskusjon om norsk skrekkfilm. 
Det blir mulighet for publikum å stille spørsmål og få signert DVD-er og bilder.

Skrekkfilm-quiz
Det blir quiz begge dagene i foajéen klokken 19.00 av våre quizmasters Kay Olssen og Eivind Norbom. Her  
får du sjansen til å teste dine kunnskaper og det loves fine premier.

Signering
Jasmin St. Claire signerer DVD-er og bilder i foajéen klokken 20.30 etter visning av «Swamp Zombies!!!».

Foredrag
Kim Holm  kommer  med  sin  blodferske  tegneserie  basert  på  ingen  ringere  enn  den  legendariske  H.P. 
Lovecrafts novelle «Pickman's Model». Holm vil presentere verket i samtale med Norges rikskjetter Didrik 
Søderlind, grunnlegger av klubben Kjettersk Kjeller. Dette blir i  foajéen klokken 17.00.

http://thedrunkenjedimaster.blogspot.no/
http://www.wellefilms.com/tortura.html
http://www.imdb.com/title/tt2290687/
http://www.manillusion.no/
http://www.oslokino.no/
http://www.sf-film.no/
http://www.scanbox.com/
http://www.anotherworldent.com/
http://www.skrekkfilm.com/

