6.10. 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,-€

13.10. utorok 17.00

Klub bitkárov – Nemecko/USA
Filmová ikona konca deväťdesiatych rokov o absolútnej strate hodnôt, anarchistických hlbinách v
každom z nás a živote v permanentnom déjà vu konzumnej spoločnosti. Mainstreamový film, ktorý
úplne narušil pravidlá mainstreamu ukázal na veľkom plátne šokujúce násilné scény, obnažené
pohlavné orgány a inteligentný terorizmus. Komplikovaná dejová skladačka adaptujúca rovnomenný a
podobne prevratný román Chucka Palahniuka pracujúci s odvekým motívom dvojníka. Katalógy z IKEA,
Meat Loafove poprsie, päste v tme, tučniaci, liposukcia a mydlo. Snímka, ktorá bude za sto rokov vo
všetkých učebniciach o dejinách filmu.
Anglická verzia s českými titulkami.
Dráma, 139 min., MP 15, vst.: 2, deti: 1,-€

20.10. utorok 17.00

Chrobáčikovia - Francúzsko
Na malebnej lesnej čistinke sa jedného dňa rozpúta nepriateľstvo medzi kolóniami čiernych a červených
mravcov. Príčinou sporu sú zvyšky jedla z pikniku, ktoré tam zanechal mladý pár. Odrazu sa uprostred
znepriatelených strán objaví odvážna lienka. Skamaráti sa s čiernym mravčekom Mandiblom a pomôže
mu zachrániť mravenisko pred inváziou červených bojovníkov na čele s hrozivým Butorom.Vydajte sa
na cestu plnú dobrodružstva, priateľstva a fantázie do sveta tých najmenších...chrobáčikov.
Animovaná komédia, 80 min., MP, vst.: 2, deti: 1,-€

27.10. utorok 17.00

Ovečka Shaun
Ovečka Shaun sa konečne dočkala svojho filmového spracovania. Štúdio Aardman po filmoch Wallace
& Gromit a Slepačí úlet prinesú na veľké plátno úspešnú seriálovú postavičku Ovečku Shaun. Život na
farme je nekonečná nuda. Každý deň plynie v rovnakom rytme, Shaun musí poslúchať a robiť, čo jej
farmár prikáže. Mať tak jeden jediný deň voľna! To chce poriadny plán, takže Shaun vymyslí spôsob,
ako mať zase jeden deň na oddych. Ale aj plánovať je treba vedieť a každý plán sa môže zvrtnúť!
Farmár sa ocitá vo veľkomeste a ovečky sa vydávajú ho hľadať a doviezť domov. Na tejto záchrannej
výprave ich čaká množstvo dobrodružstva...
Animovaná komédia, 90 min., MP, vst.: 2,- deti: 1,-€

