8.9. utorok 17.00

Dom kúziel - Belgicko
Opustený kocúrik Hrom sa jedného dňa ocitne v tajuplnom dome starého kúzelníka, ktorý obývajú aj
nevšedné bytosti zo sveta fantázie. Vľúdne ho prijmú medzi seba, no nájdu sa aj takí, ktorých príchod
nezvaného hosťa vôbec neteší. Situácia sa ešte zhorší, keď sa im začne do života miešať kúzelníkov
chamtivý synovec. Dom je v ohrození a rovnako tak jeho obyvatelia. Kocúrik však vymyslí skvelý plán a
za pomoci nových kamarátov sa mu nakoniec podarí Dom kúziel zachrániť.
Animovaná rozprávka, 85 min., MP, vst.: 2,- deti: 1,-€

15.9. utorok 17.00

Malý dráčik - Nemecko
Viete, kto žije na Dračom ostrove?
Predsa tí najzábavnejší a najšikovnejší draci!
Dráčik Kokosík a jeho kamarát Oskar sa narodili na Dračom ostrove, avšak sú iní ako ostatní. Kokosík je
lietajúci drak, ktorý nelieta a Oskar je drak - mäsožravec, ktorý sa stal vegetariánom. Spoločne s
vynaliezavou dikobrazkou Matildou musia zachrániť ostrov pred nebezpečnou sopkou, ktorá sa po
rokoch odrazu prebudila. To však bude možné iba vtedy, ak draci všetkých veľkostí a farieb uzavrú
medzi sebou mier a spoja sily k záchrane ich nádherného ostrova.
Animovaná rozprávka, 80 min., MP, vst.: 2, deti: 1,-€

22.9. utorok 17.00

SpongeBob vo filme: Hubka na suchu - USA
Jedna z najviac žltých, najhranatejších a hlavne najobľúbenejších animovaných postavičiek konečne
našla cestu na filmové plátno. SpongeBob je morská huba. Nosí nohavice, býva v ananáse a robí úžasné
krabie hamburgery u Chrumkavého kraba. Jeho ďalším poznávacím znamením je, že ho milujú deti na
celom svete, pretože je telom aj dušou dobrodruh, ktorý ku všetkému pristupuje s humorom, niekedy
poriadne svojráznym. Ako napovedá názov, v tomto filme ho ale humor prejde, pretože sa ocitne pre
neho v úplne šokujúcom prostredí - teda na suchu.
Animovaná komédia, 84 min., MP, vst.: 2, deti: 1,-€

29.9. utorok 17.00

V kráľových záhradách - UK
Čo všetko skrývajú záhrady vo Versailles? Veľkolepú nádheru, ale tiež intrigy, neresť, nenávisť... a
jeden prekvapivý príbeh s úžasnou Kate Winslet v hlavnej úlohe. Kráľovský dvor za doby Ľudovíta XIV.
bol nabitý vášňou, lascivnosťou a nebezpečenstvom. To sa často ukrývalo pod korzety, napudrovanými
parochňami a bohatými krinolínami dvorných dám, ktoré za svojimi vejármi vedeli zamaskovať nejednu
špinavosť. A tak je tomu aj v prípade Kráľovej záhradníčky. Kate Winslet ako emancipovaná
záhradníčka Sabine De Barra je povolaná do Versailles, aby pre kráľa Francúzska vytvorila záhrady
doteraz nevídanej nádhery. Pre pobyt pri dvore kráľa Slnka sú ale potrebné ostré lakte. Kate v úlohe
Sabine musí obstáť nielen ako profesionálka, ktorá navrhne záhrady obdivované celý svetom. Musí
obstáť aj ako žena, ktorá skrýva tajomstvo z minulosti. A ako vášnivá a emocionálna bytosť, ktorá
svojou úprimnosťou vnesie do Versailles nebývalý rozruch a rozpúta vlnu sa zvláštnych vlastností. Vlnu,
ktorá vie zmiesť toho, kto ju rozpútal...
Historická romantická dráma, 116 min., MP 12, vst.: 2,- deti: 1,-€

