9.7. utorok 17.00

Lego Ninjago film
Je tu ďalšie veľkolepé dobrodružstvo s obľúbenými LEGO postavičkami! Tentoraz sa ocitáme v meste
Ninjago City, ktoré ohrozujú temné sily. Zachrániť ho môže iba mladý Loyd, alias Zelený nindža, spolu
so svojimi kamarátmi, tajnými nindža bojovníkmi. Cez deň sú to obyčajní tínedžeri, ktorých otravuje
škola, ale v noci sa menia na nindžov s neuveriteľnými schopnosťami a bojovými strojmi. Pod
vedením múdreho Majsta Wu musia ochrániť Ninjago pred zlovestným Lordom Garmadonom, ktorý
je, čistou náhodou, aj Loydov otec. Epický boj strojov proti strojom a otca proti synovi, bude skúškou
tohto neúprosného, a zároveň nedisciplinovaného tímu novodobých nindžov. Musia sa naučiť krotiť
vlastné ego a držať spolu, aby dokázali využiť svoju vnútornú silu Spinjitzu.
Detské predstavenie: animovaný príbeh, 88 min., MP, vst.: 1,50 dosp.: 2,-€

VEČERNÉ PREDSTAVENIE - vstup do dvora MsKS cez bránu oproti evanjelickej fary:
16.7. utorok 21.30

LOVEnie
Eliške sa nevydarila svadba, jej ženích utiekol od oltára. Má ale skvelú kamarátku Paťu, ktorá si s
ničím si „nerobí hlavu“, a tiež chápavú mamu. Hneď majú riešenie a presvedčia Elišku, aby sa na
chvíľu nasťahovala k nevlastnému bratovi Richardovi. Richard je vášnivý včelár a žiadnu rozmaznanú
babu do svojho bytu nechce. Eliška sa už necíti ako mladé dievča. Má skoro tridsaťpäť, je „single“ a
musí bývať u úplného magora. Podľa kamarátky Pati tu pomôže len nová známosť a sex. Sama
strieda chlapov ako ponožky. Krásna žena luskne prstami a má chlapa raz dva. A svet je plný
slobodných chlapov! Eliška je síce viac citlivejšia a takýto prístup jej úplne nesedí, ale jej vlak fakticky
začína odchádzať a niekto ho musí chytiť. Je čas založiť profil na zoznamke, a vrhnúť sa do randenia
naslepo.
Romantická komédia, MP 12, 100 min.,vst.: 2,-

23.7. utorok 17.00

Veľký zlý lišiak a iné príhody
Tri príhody nezvyčajných zvieratiek na jednej farme.
Vidiek nie je vždy taký pokojný ako sa zdá a zvieratká z tejto farmy sú nevyspytateľné: lišiak, ktorý je
mamou pre trojicu kuriatok; zajac, ktorý sa hrá na bociana či kačka, ktorá chce byť Santa Clausom.
Keď si myslíte, že život na vidieku je prechádzka ružovou záhradou, zamyslite sa znova!
Film sa premieta spolu s krátkym predfilmom ŠARKAN Martina Smatanu.
Predstavenie pre deti, ale francúzske vtipkovanie osloví určite i dospelých.
Animovaný film, MP, 83 min.,vst.: 1,50 dosp.: 2,-€

Plánované utorkové filmové predstavenia v auguste:
12.8. - Ako si vycvičiť draka 3 - detské - kinosála - 17.00
19.8. - Bumblebee - sci-fi pre dospelých - dvor MsKS - 21.00
26.8. - Čarovný park - detské - kinosála - 17.00

