březen 2019
Expediční kamera
festival cestovatelských a outdoorových filmů

cestování

Sobota 2. března, 18.00 / neděle 3. března, 15.30. Vstupné dobrovolné.
Dva dny plné těch nejlepších cestovatelských a outdoorových filmů z celého světa i z domácí
produkce, www. expedicnikamera.cz.
Sobota: 18.00 zahájení festivalu / 18.15 Matsés (45 min.) / 19.30 cestovatelská přednáška – Pavel
Špirka: Sólo cesta světem (90 min.) / 21.15 Kroky na hraně (42 min.) / 22.00 Stumped (25 min.)
Neděle: 15.30 začátek druhého bloku / 15.45 Tupendeo (26 min.) / 16.30 cestovatelská přednáška – Petr Minařík a Michaela Horáčková: Velikonoční ostrov (90 min.) / 18.15 Divided (39 min.) /
19.00 Waia-Toa Odyssey (13 min.) / 19.20 zakončení festivalu

Gordon a Paddy
rodinný animovaný film

dětský ﬁlm

Pátek 8. března, 18.00. Vstupné 60 Kč. Mládeži přístupný. 62 minuty.
I když nejde o neohroženou dvojku „policajtů z amerických seriálů“, Gordon i Paddy svým způsobem neohrožení opravdu jsou. A to i přesto, že Gordon je stárnoucí ropušák a Paddy malá
myška, tedy zdánlivě ta nejnepravděpodobnější dvojice policistů, která se ve svém rodném lese
musí vypořádat s nejedním zločinem. Z krádeže ořechů veverčáka Valdemara je přitom zprvu
málem obviněna samotná Paddy... Švédsko 2017. Český dabing.

Bohemian Rhapsody
životopisné hudební drama
Pátek 22. března, 20.00. Vstupné 90 Kč. Vhodný od 12 let. 134 minuty. VYPRODÁNO!
Sobota 23. března, 17.00. Vstupenky na www.smsticket.cz a pokladně kina v době promítání.
Sobota 23. března, 20.00 VYPRODÁNO!
Film je oslavou rockové skupiny Queen a především Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou
i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky čemuž se stal jedním z nejvýraznějších
umělců na světě. Snímek mapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich
revolučního zvuku a ikonických písní. Jejich příběh začíná bleskovým startem, pokračuje neřízenou životní spirálou a vrcholí nezapomenutelným, strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid
v roce 1985. USA / Velká Británie 2018. České titulky.

Jarní swing mladých
hudba
Čtvrtek 28. března, 18.00. Vstupné dobrovolné.
Účinkují studenti brněnské konzervatoře, dirigent Kamila Zenklová. Na programu: J. Ježek, I. Berlin, E. Presley, R. Rogers, tradicionály a další.

Sněhová královna: V zemi zrcadel
animovaný dobrodružný příběh

dětský ﬁlm

Pátek 29. března, 18.00. Vstupné 60 Kč. Mládeži přístupný. 87 minut.
V dalším pokračování populární animované série se střetne svět kouzel a kouzelníků s mocným
králem Haraldem, který se rozhodne zbavit svět veškeré magie a čar. Pomocí lsti se mu podaří
uvěznit všechny kouzelníky v zemi zrcadel. Jediný, kdo ho může zastavit, je odvážná Gerda. Její
největší silou totiž není magie, ale víra v sílu přátelství... Rusko 2018. Český dabing.

O pravidelné zasílání programu si můžete napsat na e-mail kino.menin@centrum.cz
Rezervované vstupenky je třeba si vyzvednout nejpozději 20 minut
před začátkem promítání. V opačném případě se rezervace stává neplatnou.

rezervace vstupenek: 724 910 784 nebo info@kinomenin.cz / www.kinomenin.cz

