5.3. utorok 17.00

Iron Sky - Fínsko, Nemecko, Austrália
V posledných chvíľach 2. svetovej vojny sa tajný nacistický program vyhol deštrukcii a
ukryl sa na odvrátenej strane Mesiaca. Počas sedemdesiatich rokov prísneho utajenia
nacisti skonštruovali gigantickú vesmírnu pevnosť s masívnou armádou lietajúcich
tanierov.Keď americký astronaut James Washington pristane so svojím lunárnym
modulom príliš blízko tajnej nacistickej základne, mesačný Führer sa rozhodne, že
žiarivý moment ovládnutia Zeme nastal ... aj keď o niečo skôr, než sa plánovalo.
Washington prehlasuje, že jeho misia je len propagačnou kampaňou prezidentky
Spojených štátov, ale čo iné by človek mohol byť, keď nie vyzvedač pre bezprostrednej
útok pozemskými silami? Štvrtá ríša musí reagovať!
Komédia, thriller, 93 min., MP 15, vst.: 1,-€

12.3. utorok 17.00

Posledná zima – Francúzsko, Belgicko
Film Johna Shanka prináša príbeh muža, ktorý miluje svoj život a urobí všetko, aby si
ho udržal.
Niekde uprostred izolovanej horskej planiny mladý Johann zdedí otcovu farmu. Tej
venuje všetok svoj čas a energiu, aby ju udržal na nohách. Neznamená preňho len
povinnú prácu, ale stáva sa jeho životným poslaním. Musí sa prispôsobiť nielen
neustále bojujúcej komunite ľudí, ktorá ho obklopuje, ale aj drsným prírodným
podmienkam. A práve okolitá príroda ho naučila všetko, čo vie. Avšak raz na prelome
jesene a zimy Johannova stodola zhorí do tla, čo výrazne ohrozí chod samotnej farmy.
Johanm sa tak musí potýkať s existenčnými problémami farmy i seba samého.
Snímka bola nominovaná na cenu Britského filmového inštitútu Sutherland Trophy
a na cenu Grand Prix za najlepší film na MFF v belgickom Ghente v roku 2011.
Dráma, MP 15, 98 min., vst.: 1,-€

19.3. utorok 17.00

Coco Chanel - Francúzsko
Gabrielle Chanel, vyrastajúca od siedmych rokov v sirotinci uprostred Paríža, Gabrielle
“Coco” Chanel, ako začínajúca, no nie príliš úspešná kabaretná speváčka, začínajúca
krajčírka, ktorej prácou je opravovať lemy. Coco Chanel ako módna ikona, ako symbol
úspešnej, samostatnej a originálnej ženy, ktorá napriek tomu, že milovala, nikdy
nikomu nepatrila. Aj to je príbeh jednej z najznámejších žien 20. storočia. Večná
rebelka, ktorej konvencie vtedajšej doby bránili voľne dýchať, žena, ktorá sa oblieka do
košieľ svojich milencov. To je skutočný príbeh Coco Chanel! Príbeh modernej ženy,
ktorá vyvolala revolúciu, nielen vo svete módy, ale aj v myslení a postavení ženy
v spoločnosti, ako samostatnej osobnosti.

26.3. utorok 17.00

Životopisný, MP12, 105 min., 1,-€

Don Chichot – Španielsko, Taliansko
Čo ak dobrodružstvá Dona Quijota boli iné, ak ich poznáme? Prišla chvíľa, aby nám
Rucio – najpodnikavejší a najodvážnejší oslík v Kastílii vyrozprával, ako to naozaj
bolo. Rucio má plné zuby života, ktorý v La Manche vedie asi každý. Preto keď sa
naskytne príležitosť prežiť veľké dobrodružstvo neváha ani sekundu.
Animovaná komédia pre deti, 90 min., 1,-€

