Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” – REPERTUAR WRZESIEŃ 2017
Ul. Gdańska 12, Lębork,
www.lck-fregata.pl,
lckfregata@wp.pl
59 -8622-530
Rezerwacje telefoniczne od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 15.
Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze w trakcie miesiąca.
Najbardziej aktualne informacje dotyczące repertuaru dostępne są na
stronie www.lck-fregata.pl
Piątek, 01.09.2017
17:30 - Super Spark: Gwiezdna misja - PREMIERA
19:30 - Obdarowani
Sobota, 02.09.2017
17:30 - Super Spark: Gwiezdna misja
19:30 - Obdarowani
Niedziela, 03.09.2017
17:30 - Super Spark: Gwiezdna misja
19:30 - Obdarowani
Poniedziałek, 04.09.2017
Kino nieczynne
Wtorek, 05.09.2017
17:30 - Super Spark: Gwiezdna misja
19:30 - Obdarowani
Środa, 06.09.2017
17:30 - Super Spark: Gwiezdna misja
19:30 - Obdarowani
Czwartek, 07.09.2017
17:30 - Super Spark: Gwiezdna misja
19:30 - Obdarowani
Piątek, 08.09.2017
18:00 - Na układy nie ma rady - PREMIERA
20:00 - To - PREMIERA

Sobota, 09.09.2017
16:00 - Na układy nie ma rady
18:00 - Na układy nie ma rady
20:00 - To
Niedziela, 10.09.2017
16:00 - Na układy nie ma rady
18:00 - Na układy nie ma rady
20:00 - To
Poniedziałek, 11.09.2017
Kino nieczynne
Wtorek, 12.09.2017
18:00 - Na układy nie ma rady
20:00 - To
Środa, 13.09.2017
18:00 - Na układy nie ma rady
20:00 - To
Czwartek, 14.09.2017
18:00 - Na układy nie ma rady
20:00 - To
Piątek, 15.09.2017
18:00 - Na układy nie ma rady
20:00 - To
Sobota, 16.09.2017
18:00 - Na układy nie ma rady
20:00 - To
Niedziela, 17.09.2017
16:00 - Fatima
18:00 - Na układy nie ma rady
20:00 - To

Poniedziałek, 18.09.2017
19:00 - Sztuka Kochania Michaliny Wisłockiej
Wtorek, 19.09.2017
17:45 - Amok
20:00 - To
Środa, 20.09.2017
18:00 - Volta
20:00 - To
Czwartek, 21.09.2017
17:30 - Photon
20:00 - To
Piątek, 22.09.2017
16:15 - Lego Ninjago: Film 2D- PREMIERA
18:00 - Lego Ninjago: Film 3D
20:00 - Ptaki śpiewają w Kigali - PREMIERA
Sobota, 23.09.2017
18:00 - Koncert Zagan Acoustic
20:30 - Ptaki śpiewają w Kigali
Niedziela, 24.09.2017
16:15 - Lego Ninjago: Film 2D
18:00 - Lego Ninjago: Film 3D
20:00 - Ptaki śpiewają w Kigali
Poniedziałek, 25.09.2017
Kino nieczynne
Wtorek, 26.09.2017
16:15 - Lego Ninjago: Film 2D
18:00 - Lego Ninjago: Film 3D
20:00 - Ptaki śpiewają w Kigali
Środa, 27.09.2017
16:15 - Lego Ninjago: Film 2D

18:00 - Lego Ninjago: Film 3D
20:00 - Ptaki śpiewają w Kigali
Czwartek, 28.09.2017
16:15 - Lego Ninjago: Film 2D
18:00 - Lego Ninjago: Film 3D
20:00 - Ptaki śpiewają w Kigali
Piątek, 29.09.2017
15:45 - Lego Ninjago: Film 2D
17:30 - Botoks - PREMIERA
20:15 - Botoks
Sobota, 30.09.2017
15:45 - Lego Ninjago: Film 2D
17:30 - Botoks
20:15 - Botoks
Niedziela,01.10.2017
15:45 - Lego Ninjago: Film 2D
17:30 - Botoks
20:15 - Botoks
Poniedziałek, 02.10.2017
15:45 - Lego Ninjago: Film 2D
17:30 - Botoks
20:15 - Botoks
Wtorek, 3.10.2017
15:45 - Lego Ninjago: Film 2D
17:30 - Botoks
20:15 - Botoks
Środa, 4.10.2017
15:45 - Lego Ninjago: Film 2D
17:30 - Botoks
20:15 - Botoks
Czwartek, 5.10.2017

15:45 - Lego Ninjago: Film 2D
17:30 - Botoks
20:15 - Botoks
OPISY
Super Spark: Gwiezdna misja
Animacja, Komedia/ Kanada, Korea Południowa/ 90min
Trzynaście lat temu wszechmocny Generał Zong przejął kontrolę nad Planetą Bana.
Jego kolejnym celem jest opanowanie całego wszechświata. Jeżeli zdobędzie moc
bestii - Krakena, będzie nie do pokonania. Plan szaleńca przejrzał dzielny i odważny
Spark z przyjaciółmi Vix i Chunkiem. Wyruszają razem, by ocalić świat. Przed nimi
wielka przygoda i mnóstwo niebezpieczeństw. Gwiezdną misję czas zacząć!
Obdarowani
Dramat/ USA/ 101min
Frank Adler to samotny mężczyzna, który mieszka w małym miasteczku na Florydzie
i wychowuje „genialne dziecko” – swą wybitnie uzdolnioną siostrzenicę Mary. Frank
pragnie, aby Mary uczyła się w zwykłej szkole, ale jego bogata i wpływowa matka
Evelyn ma inne plany – chce wziąć edukację wnuczki w swoje ręce, rozdzielając tym
samym Franka i Mary.
Na układy nie ma rady
Komedia obyczajowa/ Polska
Drobny przedsiębiorca Marek Niewiadomski (Grzegorz Małecki) ledwo wiąże koniec
z końcem, usiłując spłacić długi i kredyty zaciągnięte na nowy biznes. Kiedy, ku
rozpaczy Marka i jego małżonki (Katarzyna Glinka), wszystkie życiowe plany – w tym
wymarzone wakacje na Kanarach – zaczynają się sypać, mężczyzna otrzymuje
propozycję nie do odrzucenia. Jest nią stanowisko drugiego wiceministra w jednym z
państwowych resortów. Wraz z ciepłą posadką przychodzą wpływy i pieniądze, a
także niezliczone propozycje korupcyjne i… matrymonialne. Czy stawiający pierwsze
kroki w świecie biznesu i wielkiej polityki Marek okaże się uczciwym obywatelem, czy
też swoimi wyborami potwierdzi gorzką regułę, że na układy nie ma rady…
To
Horror/ USA/ 135min
Kiedy w mieście Derry w stanie Maine zaczynają znikać dzieci, grupa dzieciaków
musi stawić czoła swoim największym lękom. Na ich drodze staje nikczemny klaun o
imieniu Pennywise, który zapisał się na kartach historii jako morderca lubujący się w
zadawaniu bólu. Film oparty jest na motywach niezwykle popularnej powieści
Stephena Kinga pod tym samym tytułem, która przeraża czytelników od
dziesięcioleci.

Fatima
Francja/ Dramat/ 80 min
Mónica, poszukująca pracy montażystka, dostaje propozycję zmontowania filmu o
konsekwencjach objawień fatimskich. Jako agnostyczka przyjmuje zlecenie z
niechęcią. Podczas pracy przed jej oczami przewinie się kronika nadzwyczajnych
wydarzeń, które zmącą jej spokój, aby w końcu na zawsze odmienić jej życie.
Czy objawienia fatimskie naznaczyły historię świata? Dziwne „zbiegi okoliczności”
wskazują, że tajemnicze objawienia z Fatimy wpłynęły na bieg historii ostatnich stu
lat!
Intrygujący obraz hiszpańskich twórców na styku fabuły i dokumentu. Ujawnia
nieznane fakty i przedstawia fascynujący przegląd zdarzeń, które na długo zapadną
w pamięć i serca widzów. Dodatkową niespodzianką dla polskich odbiorców będzie
odkrycie, jak wiele wątków tej opowieści dotyczy naszego kraju.
LEGO Ninjago: Film
USA/ Dania/90 min
W pełnometrażowym filmie "Ninjago" do walki o Ninjago City staną: młody Lloyd,
zwany również Zielonym Ninją, oraz jego przyjaciele – tajni wojownicy i Master
Builderzy LEGO. Grupie przewodzi mistrz kung fu, Wu, równie mądry, co dowcipny.
Bohaterowie filmu muszą pokonać złego lorda Garmadona, Najgorszego Gościa
Wszech Czasów — i jednocześnie ojca samego Lloyda. To epickie starcie mecha z
mechem i ojca z synem wystawi na próbę członków groźnej, choć
niezdyscyplinowanej grupy współczesnych wojowników ninja. Każdy z nich będzie
musiał poskromić swoje ego i uczynić wszystko, by pokazać swoją prawdziwą moc.
Ptaki śpiewają w Kigali
Dramat społeczny/ Polska/ 113 min
Jest rok 1994. Po tym, jak w Kigali zestrzelono samolot prezydenta Rwandy, trwają
rozruchy między plemionami Tutsi i Hutu. W ciągu trwających 100 dni czystek z rąk
ekstremistów ginie około miliona ludzi. Świadkiem tych wydarzeń jest Anna (Jowita
Budnik) – polska ornitolog, która przyjechała do Afryki, aby prowadzić badania nad
spadkiem populacji sępów w Rwandzie. Gdy zaczyna się ludobójstwo, Polka ratuje
przed śmiercią młodą dziewczynę z plemienia Tutsi – Claudine. Anna umożliwia
ocalonej ucieczkę do Polski. Po przylocie do kraju kobiety próbują otrząsnąć się z
koszmarnych przeżyć, ale nie są w stanie wpisać się w rutynę codziennego życia.
Pewnego dnia, po upływie kilku lat, Klarysa decyduje się na powrót do ojczyzny.
Anna postanawia wyruszyć wraz z przyjaciółką w tę niezwykle emocjonalną podróż
do samego serca Afryki.

Botoks
Thriller/ Polska/ 135 min
Szpital ukazany w „Botoksie” to nie fikcja z popularnych seriali czy folderów
prywatnych sieci medycznych. To zakład pracy, gdzie codziennie wylewa się krew,
pot i łzy. W jego murach splatają się losy czterech kobiet. Daniela (Olga Bołądź)
pracę w służbie zdrowia zaczyna jako ratowniczka medyczna, jeżdżąc na akcje z
bratem Darkiem (Tomasz Oświeciński). Poddając się licznym zabiegom medycyny
estetycznej, z brzydkiego kaczątka zmienia się w bezwzględną, odnoszącą sukcesy
przedstawicielkę koncernu farmaceutycznego. Magda (Katarzyna Warnke jest
ginekologiem położnikiem. Swoją renomę zbudowała jako etatowa specjalistka od
aborcji. Gdy sama zachodzi w ciążę, jej konflikt z ordynatorem (Janusz Chabior
wchodzi w dramatyczną fazę i zwierzchnictwo szpitala próbuje pozbawić ją pracy.
Poukładany świat cenionej chirurg – Patrycji (Marieta Żukowska) rozsypuje się, gdy
kobieta dowiaduje się o zdradzie męża. Podkopane poczucie wartości popycha ją w
kierunku ginekologii estetycznej i kobiecego libido. Swoje odkrycia Patrycja chce
sprawdzić w związku z metroseksualnym Michałem (Piotr Stramowski), który jest
zaprzeczeniem mężczyzny. Beata (Agnieszka Dygant) to lekarka SOR-u, która w
wypadku motocyklowym traci narzeczonego. Samotna kobieta uśmierza ból,
uzależniając się od silnych leków opioidowych, które wykrada w szpitalu. Wówczas
poznaje Marka (Sebastian Fabijański), sanitariusza, który ukrywa przed światem
własny sekret.

