2.4. utorok 17.00

Luis a ufóni - Nemecko, Luxemb.,Dánsko
Nová animovaná komédia zobrazuje troch kamarátov, ufónikov. Pochádzajú z
obrovského medzihviezdneho krížnika, kde žijú ufóni rôznych tvarov, veľkostí
a s úplne náhodným počtom očí, uší a rúk. Mog, Nag a Wabo si naladia
teleshopping a okamžite sa zamilujú do špeciálneho, bezkonkurenčne
najlepšieho masážneho matraca za tú najlepšiu cenu. Jednoducho ho musia
mať, a tak sa potajme vydajú lietajúcim tanierom na Zem, aby si ho
zaobstarali. Rýchlo však stroskotajú a spoznajú malého Luisa. Tak začína dej
novej animovanej komédie s názvom Luis a ufóni. Sľubuje "inváziu vesmírnej
zábavy".
animovaná rodinná komédia, 90 min., MP, vst.: 2,- deti: 1,-€

9.4. utorok 17.00

Dve a pol kačky - USA, Čína
Tieto vtáky rozhodne nie sú nahnevané, svoj život si užívajú plnými zobákmi.
Byť v husej koži je ťažká pohoda, predovšetkým pre gunára v najlepších
rokoch. Animovaná komédia „Dve a pol kačky“ prinesie jednému takému
gunárovi špeciálnu úlohu. Musí sa začať starať o dve malé kačičky a pomôcť
im z bahna, ktoré tak trochu sám spôsobil. Ich spoločné dobrodružstvo
ukáže, že rodina môže mať všetky možné podoby aj tvary a dokonca aj perie.
A že priateľstvo a rodina je tá najväčšia zábava a jazda.
animovaná dobrodružná komédia, 91 min., MP, vst.: 2,- deti: 1,-€

16.4. utorok 17.00

Justin: Malý veľký rytier - Španielsko
Rozprávka o malom chlapcovi Justinovi, ktorý žije v kráľovstve, kde rytieri
upadli do nemilosti vládnucej buržoázie. Aj napriek tomu je jeho snom stať sa
chrabrým rytierom, ako bol jeho dedko, ale otec Reginald si želá mať zo syna
právnika, ako je on sám. Justin sa porozpráva so svojou babičkou a vydáva
sa na dobrodružnú cestu za splnením svojho sna. Cestou stretáva divokú
Tali, rozpolteného Melquiadesa, a sira Clorexa, ktorého sprevádzajú traja
mnísi a pripravujú ho aby sa mohol stať chrabrým rytierom.
animovaný dobrodružný, MP, 96 min., vst.: 2,- deti: 1,-€

23.4. utorok 17.00

Ľadová sezóna 2 - USA
Ľadový medveď Norm si na zimný spánok vôbec nepotrpí. Práve naopak.
Keď sa vonku ochladí, začína pre neho a pre celú partiu jeho kamarátov zo
severu tá pravá Ľadová sezóna, sezóna plná dobrodružstiev a zábavy. Norm
najprv spôsobí riadny rozruch na ceste do New Yorku, aby ho po návrate
domov čakala jedna dôležitá úloha. Musí z ostatných zvierat severu postaviť
hokejový tím a v jednom veľkolepom zápase zachrániť drahocenný ľad a
ich ľadový domov.
animovaná komédia, 90 min., MP, vst.: 2,- deti: 1,-€

