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ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! Kino otevírá nejpozději 30 min. před začátkem představení. Předprodej vstupenek je v pokladně kina pouze na vybraná představení. Minimální počet diváku k uskutečnění promítání je 5.

15. 1.
Sobota

17:00 h.

Severská pocta české filmové klasice přináší její moderní velkolepou verzi,
nové kostýmy, scenérie nefalšované norské zimy a divokých zasněžených
hvozdů a samozřejmě i zdravou dávku kouzel. Stejně jako u nás nebo
v Německu se Vorlíčkova Popelka stala nesmrtelnou vánoční pohádkou
i v Norsku a diváci ji tam milují. Právě proto si ji místní tvůrci troufli po téměř
padesáti letech znovu převyprávět.
 Norsko 2021  87 min.  přístupný  120 Kč 

15. 1.
Sobota

19:30 h.

Film pro partnerské dvojice se smyslem pro humor. Pro ty, kteří po sobě chtějí spíš
toužit, než se láskou udusit nebo rovnou uškrtit. Páry, toužící po návratu vášně
a touhy do svého partnerství, přijedou na kurz ambiciózního terapeuta, který razí
teorii, že partnerské štěstí stojí na maximální blízkosti obou partnerů, duševní
i tělesné. Jenže velmi pevné objetí se může snadno proměnit ve škrcení, škrcení
v udušení, terapie v touhu po vraždě. Zvlášť když se napětí hromadí celé roky.
 ČR 2021  90 min.  od 12 let  110 Kč 

22. 1.
Sobota

19:30 h.

Erotické drama legendárního Paula Verhoevena (Základní instinkt), natočené podle
skutečného příběhu. Schopnost konat zázraky vynese charismatické Benedettě
koncem 17. století výsadní postavení v toskánském klášteře. Když její slabost pro
mladou a živelnou Bartolomeu přeroste v nespoutanou vášeň, začíná hra plná intrik
sahající do vyšších pater italské církve.
 Francie 2021  131 min.  od 15 let  100 Kč 

29. 1.
Sobota

19:30 h.

Hořkosladká lovestory o hledání vlastních kořenů. Divoké parties a občasný sex
s muži z online seznamky – takový je život mladého Parvise, Němce s íránskými
kořeny. Šedý stereotyp naruší až výpomoc v přistěhovaleckém centru, kam se
dostane potom, co ho chytí při krádeži v obchodě. Mladík zde potká stydlivého
Amona a jejich vztah se začne z přátelství pomalu měnit v lásku. Nalezne díky ní
pocit domova navzdory překážkám místního úřadu?
 Německo 2020  92 min.  od 15 let  100 Kč 

