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FILMOVÝ
KLUB
MĚNÍN
Sobota 8. října 2016 od 19 hodin v Kině Měnín
v 19 hod. uvidíte lm

TOHLE JE NÁŠ SVĚT
Drama / komedie
USA 2016, 119 min.
Režie: Matt Ross
Ben a jeho šest dětí žijí v hloubi tichých , majestátních lesů, zcela odpoutáni
od civilizace. Zákony a pravidla každodenního života a výuky určuje Ben,
který dětem věnuje veškerý čas a pozornost. Snaží se je naučit soběstačnosti a vede je k opravdovému pochopení učiva namísto povrchního „bi ování“. Když však rodinu, žijící v téměř dokonalé harmonii uměle vytvořeného
ráje, postihne tragédie, rozhodne se vydat se zpět do města. Tam je konfrontována se svým zvoleným způsobem života i Benovou otcovskou rolí...
Hereckého partu hlavy sympatického sedmičlenného klanu se s vervou ujal
charismatický Viggo Mortensen, který se od počátku podílel na scénáři lmu.
V tomto vtipném, nekonvenčním a dojemném snímku nadaný režisér nastavuje zrcadlo našim hodnotám a konzumnímu způsobu života.

Film získal na 51. MFF v Karlových Varech Cenu diváků a zabodoval i na festivalu v Cannes.
V anglickém znění s titulky.
Vstupné 70 Kč.

Koncert: BEZESTOPY – 10 let na stopě
Po skončení projekce (ca v 21:30) vám zahraje ze 4/7 měnínská hudební skupina, která je
na scéně již 10 let. Za tuto dobu se v kapele prostřídalo mnoho hudebníků a zahrála na
spoustě akcí po celé České republice. Čím však bude tento koncert v rámci lmového klubu
výjimečný a jedinečný? Zahraje na zbrusu novém pódiu v kině a téměř bez elektrického
proudu. Uslyšíte i některé nástroje, které nejsou pro Bezestopy typické. Současná a ustálená sestava: Marek Chudáček – zpěv, Lucie Franková – zpěv, Laďa Baxant – kytara, David
Frank – kytara, Petr Najman – baskytara, Zdeněk Mocek – bicí, Lukáš Polášek – trumpeta.

Vstupné na koncert dobrovolné.

Občerstvení nabídne bufet kina.
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