červen 2022
Putování papírového draka
pásmo krátkých animovaných filmů

filmový klub junior

Neděle 5. června, 15.00. Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč. 70 minut.
Sedm krátkých animovaných filmů pro diváky od čtyř do cca deseti let. Pásmo krátkých
tematicky i stylisticky rozmanitých animovaných filmů představuje současné snímky ze
střední a východní Evropy. Dramaturgie se ujali Martina Peštaj, mediální psycholožka a vedoucí programu pro děti a mládež ve Slovinské národní televizi, a Igor Prassel, ředitel mezinárodního festivalu animovaných filmů Animateka.
Po skončení pásma (cca v 16.15) proběhne výtvarná dílnička s lektorkou Anetou Luňákovou. Omezený počet maximálně 20 dětí, rezervace: info@kinomenin.cz nebo na telefonu
733 737 867. Vstupné na dílničku 50 Kč.

Amélie z Montmartru
kultovní komedie po 20 letech zpět v kinech

filmový klub

Sobota 18. června, 19.00. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč. 119 minut.

31. srpna 1997 ve 4 hodiny ráno dostala Amélie (Audrey Tautou) nápad. Musí stůj co
stůj najít dávného majitele krabičky vzpomínek, kterou náhodou našla ve svém bytě,
a poklad mu vrátit. Amélie začne zasahovat jiným lidem do života. Kultovní romantickou komedii o nesmělé Pařížance s laskavým srdcem milují díky její hravosti a půvabu
miliony diváků po celém světě. Film o drobných, ale o to důležitějších radostech, který
získal řadu prestižních filmových ocenění, ani po dvaceti letech od premiéry neztratil
nic ze svého šarmu. Francie, 2001. České titulky.
Po projekci (cca v 21.00) zahraje akordeonistka, zpěvačka a písničkářka Klára Veselá. Vystupuje po celé České republice i v zahraničí. Od roku 2010 se věnuje skladbě
sólových akordeonových skladeb a písňové tvorbě, ve které kombinuje prvky šansonu
a folku, rytmiku argentinského tanga a italskou melodiku. www.klaraakordeon.cz.
Vstupné na koncert dobrovolné.

V červenci a srpnu je kino mimo provoz.
Těšíme se na vás opět v září.
předprodej: www. smsticket.cz a pokladna kina
info: 733 737 867 , facebook/ Kino Měnín

www.kinomenin.cz

