listopad 2019
Komponovaný večer divadla a filmu
divadlo + ﬁlm
Sobota 2. listopadu.
19.00 – Le Cabaret Nomade – Kabinet pamětí / divadlo, vstupné dobrovolné /
Projekt Kabinet pamětí je založen na čtyřech hercích a čtyřech divácích. Každé představení trvá 5 minut.
Divák se posadí, nasadí si sluchátka, skříňka se pomalu otevírá... Více na www.lecabaretnomade.com.
20.00 – Monsieur Chocolat / film, vstupné 80 Kč /
Rafael Padilla přezdívaný Chocolat byl prvním černošským klaunem. Vystupoval společně s ostříleným kolegou Footitem a společně si na počátku 20. století podmanili Paříž. Jenže sláva přinesla více překážek,
než s kolika Chocolat počítal... V hlavní roli Omar Sy (Nedotknutelní, Samba). Francie, české titulky.

Tajný život mazlíčků 2
dětský ﬁlm

dobrodružný animovaný příběh

Pátek 8. listopadu, 18.00. Vstupné 70 Kč. Mládeži přístupný. 86 minut.
Teriér Max se horko těžko vyrovnal se skutečností, že není jediným oblíbencem své paničky, a už jsou
na obzoru další změny – Katie má mimino! Z ustavičných starostí o něj si Max přivodil nervový tik, a tak
se odjíždí léčit na venkov. Tam mu však nastává hotové peklo! USA 2019. Český dabing.

Snow film fest
cestování

festival cestovatelských a outdoorových filmů + koncert

Sobota 9. listopadu, 15.00. Vstupné dobrovolné.
15.00 zahájení festivalu / 15.15 Surfer Dan, 8 min., USA / 15.25 Ice and Palms, 32 min., DE / 16.10 Můj
svět, 14 min., CZ / 16.30 Onekotan, 52 min., AT / 17.45 přednáška: Barbora Hronová – První pomoc při
sportu / 19.30 Střípky ze života horolezce, 27 min., CZ / 20.10 Queen Maud, 28 min., USA / 21.00 koncert
kapely Černý čaj.

Rocketman
příběh Eltona Johna v hudebním dramatu
Pátek 15. listopadu, 20.00. Vstupné 80 Kč. Vhodný od 12 let. 121 minuta.
Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald a byl to malý brýlatý oplácaný kluk, kterému to šlo
skvěle s klavírem. Zpočátku jen dělal křoví úspěšnějším muzikantům, pak ale potkal textaře Bernieho
Taupina. Dál vedla strmá cesta na absolutní vrchol, která se jen těžko dala zvládnout bez chlastu a drog.
Jenže když jste duší rocker i showman, tak se z každého srabu vyzpíváte. USA / VB 2019. České titulky.

Peter Chalupianský: Co zažiješ ve Vietnamu?
cestování
Pátek 22. listopadu, 19.00. Vstupné 100 Kč.
Cestovatelská benefiční přednáška. Výtěžek bude určen na nákup potřeb souvisejících se sluchovým
hendikepem Nelinky Fialové.

Libor Janeček – kytara
hudba
Středa 27. listopadu, 19.30. Vstupné dobrovolné.
Akustický koncert.

Aladin
dobrodružný příběh režiséra Guye Ritchieho

dětský ﬁlm

Pátek 29. listopadu, 18.00. Vstupné 70 Kč. Mládeži přístupný. 128 minut.
Vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné princezně Jasmíně a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti. USA 2019. České znění.

Připravujeme:
Lví král / Toy Story 4 / 14. 12. filmový klub – Nabarvené ptáče

předprodej vstupenek: portal smsticket a pokladna kina / info: 733 737 867

