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* It's summertime. Kids go off to camp to learn, grow, and play.
However, when 13-year-olds Caleb, Pogue, Reid, and Miller's parents send them to Camp Iwahanee for the
summer, it isn't for bonfires and canoeing. The boys discover they're next in line to become the Covenant, the
most powerful Warlocks in the world. Unfortunately, 13-year-old boys with unlimited powers are bound to
experiment.
Four years later, when an evil haunts their old campground, the Covenant fears their childhood mistakes have
come back...to haunt them.
Denne nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og beskytte våre tjenester. Ved
å benytte siden, aksepterer du vår bruk av. Jonathan Gray’s: Ark of the covenant – Norsk oversettelse;
Reformasjonshistorien: Hus og Hieronymus; Reformasjonshistorie 2: John Wycliffe; Reformasjonshistorie.
Prøver å reklamere for en av årets storfilmer, men noen rotet det fryktelig til Åpningstider/billettsalg Åpner 30
min før første forstilling. BILLETTRESERVASJON ER IKKE MULIG. BILLETTER MÅ KJØPES PÅ
NETT ELLER I KIOSK. Ved andre. Oversikt over filmer, kulturarrangementer og lignende. Adresse: Krona,

Hasbergs vei 36 3616 Kongsberg. Kontor: Kirketorget 2 (0900 - 1500). Billlettsalget i kiosken på Krona
starter 30 min før første forestilling. Storstova - Bryne Kino.
Arne Garborgs veg 26. 4344 Bryne.
Telefon: 51 48 14 10. Epost: mail(a)storstova.com Avtalevilkår. For å bli medlem av Kinopluss, må du huke
av for at du aksepterer følgende betingelser: For å bli Kinopluss-medlem må du fylle ut alle de. Se listen over
de mest aktuelle filmene på det store lerretet akkurat nå. Se det nyeste, beste og største i filmverdenen i en av
Trondheim Kinos 19 saler. Helgen 22.
- 23.9 har vi gleden av å invitere til Country music weekend på Fauske hotell. Det.

