Sobota 5.9.

Kino nehraje!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 12.9. VZHŮRU ZA SNY (Dreambuilders; Dánsko 2019) Rodinný/animovaný
v 18 hodin
Život dvanáctileté holky Míny se obrátí vzhůru nohama hned nadvakrát. Poprvé, když proti své vůli dostane nevlastní sestru Jenny.
Ta je stejně stará jako ona, zničehonic se přistěhovala, je strašně otravná a všichni očekávají, že se z nich stanou nejlepší kamarádky.
A pak podruhé, když ve spaní během jednoho snu objeví senzační tajemství. Přijde totiž na to, jak vlastně sny vznikají. Díky šťastné
nehodě zjistí, že svět snů má podobu nekonečných filmových studií, které připomínají Hollywoodskou továrnu na sny. A že každý z
nás tam má vlastní filmový štáb a režiséra svých snů. Samozřejmě je ohromena. Pracovníci a pomocníci snových filmových studií
vypadají trochu jako Marťani, Mína se s nimi hned seznámí, nechá si všechno pěkně vysvětlit a taky ukázat sny svých blízkých…
Režie: Kim Hagen Jensen, Tonni Zinck
Mládeži přístupno
Délka filmu: ca. 81 min.
Český dabing.
Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 19.9. HAVEL (ČR 2020) Životopisný/drama
v 19:30 hodin Co byste obětovali pro pravdu a lásku? Celovečerní film Havel přináší příběh jedné z nejvýraznějších osob naší
historie Václava Havla z časů disentu, kdy ještě nebyl slavnou osobností. „Portrét státníka nečekejte,“ slibuje režisér Slávek Horák.
Film se soustředí na Havlův bouřlivý osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc, pronásledování, věznění a také
milostné vztahy, vlastní pochyby a humor. V centru všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah s manželkou Olgou.
Film Havel se odehrává mezi roky 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou cestu a proměnu hlavního hrdiny od lehkovážného a úspěšného
dramatika šedesátých let, přes bojovníka za lidská práva v letech sedmdesátých až po vůdčí osobnost sametové revoluce a
celosvětovou ikonu. Dějiny jsou ale až v druhém plánu, film Havel nabízí především velký, vzrušující a málo známý příběh, jakých
není ve světě mnoho. Hrají: Viktor Dvořák, Anna Geislerová, Martin Hofmann, Barbora Seidlová, Stanislav Majer, Jiří Bartoška,
Adrian Jastraban a další.
Doporučená přístupnost: od 12 let.
Délka filmu: ca. 100 min.
Vstupné: 80,-Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 26.9. TENKRÁT V HOLLYWOODU (Once Upon a Time in Hollywood; USA/Velká Británie/Čína 2019)
Komedie/drama
v 19:30 hodin V devátém filmu kultovního režiséra Quentina Tarantina se televizní herec (Leonardo DiCaprio) a jeho dlouholetý
kaskadér (Brad Pitt) rozhodnou prosadit se u filmu na konci zlaté éry Hollywoodu – v roce 1969 v Los Angeles.
Tenkrát v 60. letech. Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) býval hrdinou westernů, teď hraje jen záporáky v druhořadých televizních
seriálech. Cliff Booth (Brad Pitt) býval jeho dvorní kaskadér, teď už mu dělá spíš šoféra a sluhu. Oba se snaží tuto situaci ustát a najít
místo v rychle se měnící době. Oproti tomu herečka Sharon Tate (Margot Robbie) by na tom nemohla být lépe. Je slavná, mladá,
krásná. Masonův gang ovšem přebývá nedaleko. Nový film Quentina Tarantina.
Hrají: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell, Tim Roth, Michael Madsen a další.
Doporučená přístupnost: od 15 let. Délka filmu: ca. 162 min. Český dabing.
Vstupné: 55,-Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------Změna programu vyhrazena. Připravujeme na říjen: Hřbitovní aktovky (živé divadelní představení Difadla z.s.Ostrov a divadla
KOPEC Pernink) ad.
Adresa kina: T.G.Masaryka 1 (za Obecním úřadem), 362 36 Pernink
Těšíme se na vaši návštěvu !
Kino uvádí filmové tituly od následujících distribučních společností: Artcam, Bontonfilm, Falcon, Intersonic, Warner Bros, Hollywood Classic Entertainment, Bioscop,
Aerofilms, Atypfilm, CinemArt, A-Company (EEAP) a Film Europe.

