7.5. utorok 17.00

Šimon a duby - Švédsko
Adaptácia rovnomenného bestselleru medzinárodne známej švédskej
spisovateľky Marianney Friedriksson. Prostredníctvom jedinečného príbehu
mladého chlapca Šimona a jeho židovského kamaráta Isaka, ktorí musia čeliť
nepriaznivému obdobiu druhej svetovej vojny, Lisa Ohlin prináša unikátny
obraz spoločenskej situácie v tých časoch a popis vtedajšej židovskej otázky
vo Švédsku. V hlavnej úlohe sa predstaví mladý a talentovaný švédsky herec
Bill Skarsgård – syn takisto medzinárodne známeho herca Stellana, - ktorý bol
za tento herecký výkon porotou berlínskeho filmového festivalu vyhlásený za
jedného z predstaviteľov Shooting Star za rok 2012.
Dráma, 122 min., MP 15, vst.: 1,-€

14.5. utorok 17.00

Zajačik Bugs – 1. časť
1. časť animovaného seriálu s vysokou hodnotou zábavy pre všetkých od
filmového štúdia Warner Bross. Krátke príbehy králika Bugsa, ktorý zotrie
úplne všetkých a tým vytvára poriadnu zábavu, ktorú animovaný seriál, vhodný
hlavne pre deti, môže ponúknuť.
Detská animovaná rozprávka, cca 80 min., MP, vst.: 1,-€

21.5. utorok 17.00

Krajina zabudnutia – Francúzsko, Ukrajina , Poľsko, Nemecko
26. apríl 1986 - v mestečku Pripiat, niekoľko kilometrov od Černobyľu, je krásny
letný deň. Aňa a Piotr slávia svadbu, malý Valerij a jeho otec Alexej, inžinier v
jadrovej elektrárni Černobyľ, sadia jabloň. Nikolaj - lesný správca, vykonáva svoju
pravidelnú pochôdzku po lese... V elektrárni však dôjde k havárii. Piotr je povolaný
k haseniu požiaru. Nikdy sa však nevráti. Rádioaktivita okamžite mení život
všetkých zasiahnutých. Ľudia sú v zhone evakuovaní. Alexej, donútený úradmi k
mlčaniu, radšej zmizne. O desať rokov neskôr - Pripiat, mesto prízrakov, ktoré jeho
obyvatelia opustili, sa stáva krajinou nikoho, gigantické moderné Pompeje
vztýčené na podivnom turistickom mieste. Aňa je sprievodkyňou v tejto oblasti,
Valerij stále pátra po stopách svojho otca a Nikolaj naďalej udržiava svoju
zamorenú záhradu. Čas robí svoje, ale je tu ešte nádej na nový život?
Dráma, MP12, 108 min., 1,-€

28.5. utorok 17.00

Zajačik Bugs – 2. časť

Detská animovaná rozprávka, cca 80 min., MP, vst.: 1,-€

