Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” - REPERTUAR MAJ 2019
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

Środa, 01.05.2019
16:00 - Praziomek
18:00 - Manu. Bądź sobą
20:00 - Impostor
Czwartek, 02.05.2019
16:00 - Praziomek
18:00 - Manu. Bądź sobą
20:00 - Impostor
Piątek, 03.05.2019
16:00 - Praziomek
18:00 - After
20:00 - Hellboy
Sobota, 04.05.2019
16:00 - Praziomek
18:00 - After
20:00 - Hellboy
Niedziela, 05.05.2019
16:00 - Praziomek
18:00 - After
20:00 - Hellboy
Poniedziałek, 06.05.2019
Kino nieczynne
Wtorek, 07.05.2019
16:00 - Praziomek
18:00 - After

20:00 - Hellboy
Środa, 08.05.2019
16:00 - Praziomek
18:00 - After
20:00 - Hellboy
Czwartek, 09.05.2019
18:00 - Koncert Krzysztofa Daukszewicza
Piątek, 10.05.2019
18:00 - After
20:15 - Topielisko. Klątwa La Llorony - PREMIERA
Sobota, 11.05.2019
18:00 - After
20:15 - Topielisko. Klątwa La Llorony
Niedziela, 12.05.2019
18:00 - After
20:15 - Topielisko. Klątwa La Llorony
Poniedziałek, 13.05.2019
Kino nieczynne
Wtorek, 14.05.2019
18:00 - Vox Lux
20:15 - Topielisko. Klątwa La Llorony
Środa, 15.05.2019
18:00 - Vox Lux
20:15 - Topielisko. Klątwa La Llorony
Czwartek, 16.05.2019
18:00 - Vox Lux
20:15 - Topielisko. Klątwa La Llorony
Piątek, 17.05.2019
16:30 - Avengers: Koniec gry (3D dubbing)
20:00 - Avengers: Koniec gry (2D napisy)

Sobota, 18.05.2019
16:30 - Avengers: Koniec gry (3D dubbing)
20:00 - Avengers: Koniec gry (2D napisy)
Niedziela, 19.05.2019
14:00 - Spektakl teatralny dla najmłodszych - „Słupski Chłopczyk”
16:30 - Avengers: Koniec gry (3D dubbing)
20:00 - Avengers: Koniec gry (2D napisy)
Poniedziałek, 20.05.2019
Kino nieczynne
Wtorek, 21.05.2019
18:00 - Dyskusyjny Klub Filmowy - „Złodziejaszki”
Środa, 22.05.2019
16:30 - Avengers: Koniec gry (3D dubbing)
20:00 - Avengers: Koniec gry (2D napisy)
Czwartek, 23.05.2019
16:30 - Avengers: Koniec gry (3D dubbing)
20:00 - Avengers: Koniec gry (2D napisy)
Piątek, 24.05.2019
20:00 - Koncert Pawła Domagały - BILETY WYPRZEDANE
Sobota, 25.05.2019
16:30 - Avengers: Koniec gry (3D dubbing)
20:00 - Słodki koniec dnia
Niedziela, 26.05.2019
16:30 - Avengers: Koniec gry (3D dubbing)
20:00 - Słodki koniec dnia
Poniedziałek, 27.05.2019
Kino nieczynne
Wtorek, 28.05.2019
16:30 - Avengers: Koniec gry (3D dubbing)
20:00 - Słodki koniec dnia

Środa, 29.05.2019
16:30 - Avengers: Koniec gry (3D dubbing)
20:00 - Słodki koniec dnia
Czwartek, 30.05.2019
16:30 - Avengers: Koniec gry (3D dubbing)
20:00 - Słodki koniec dnia
Piątek, 31.05.2019
20:00 - Koncert jazzowy - Algorhythm

OPISY
Praziomek
Animacja, Komedia/ Kanada, USA/ 95min
Charyzmatyczny sir Lionel Frost to najwybitniejszy na świecie tropiciel mitów i
potworów. W każdym razie za takiego sam się uważa. Problem w tym, że cieszy się
raczej opinią postrzelonego dziwaka niż szacownego naukowca. Nic dziwnego
zatem, że chętnie skorzysta z okazji, by udowodnić całemu światu jaki to z niego
Indiana Jones. Na listowne zaproszenie pewnego tajemniczego obywatela wyrusza
w dzikie ostępy Ameryki Północnej, by odnaleźć i ujawnić najbardziej tajemniczą z
mitycznych istot - brakujące ogniwo, czyli najbliższego przodka człowieka zwanego
także Wielką Stopą. Łowca przygód po przybyciu na miejsce dokona dwóch
niezwykłych odkryć! Po pierwsze: zaproszenie było podstępem. Po drugie: jego autor
to... niestety tego nie możemy zdradzić. Razem z nim Sir Lionel wyrusza w dalszą
pełną przygód podroż, by dokonać odkrycia znacznie większego niż kiedykolwiek
mógł pomarzyć!

After
Melodramat/ USA/ 100min
Pilna uczennica i oddana córka Tessa Young zaczyna pierwszy rok college’u z
wielkimi ambicjami. Doskonale wie, co chce osiągnąć, jaką drogą ma podążać i kim
powinna się stać. To uporządkowane życie rozpadnie się jak domek z kart w chwili,
gdy Tessa spotka tajemniczego Hardina Scotta. W jego spojrzeniu kryje się mrok,
jego ciało pokrywają tatuaże, a jego zachowanie pełne jest buntu. Hardin jest
wszystkim, czego Tessa starała się unikać w dotychczasowym życiu, ale po jednym
spotkaniu nad jeziorem stanie się wszystkim, czego Tessa będzie odtąd pragnąć.
Chłopak otworzy przed grzeczną i do bólu przyzwoitą Tessą, świat uczuć, doznań i

namiętności o jakie nigdy wcześniej, by siebie nie podejrzewała. Odtąd nic już nie
będzie takie samo… szczególnie, że wkrótce na jaw wyjdzie tajemnica z przeszłości
Hardina Scotta.

Hellboy
Fantasy, Akcja/ USA/ 120min
Pojmana i unieszkodliwiona przed wiekami królowa czarownic powraca do naszego
świata, by znów nieść śmierć i zniszczenie. Jej demoniczny plan zakłada
sprowadzenie na Ziemię plag tak potężnych, że ludzkość nie ma z nimi żadnych
szans. Tylko bohater o tak piekielnych korzeniach jak Hellboy jest w stanie stawić
czoła zagrożeniu i podjąć walkę z czarownicą i jej armią. Jego szanse wzrosną
jeszcze bardziej, gdy okaże się dziedzicem potęgi samego Króla Artura. Jednak
nawet on w pojedynkę nie jest w stanie wygrać wojny z siłami zła. Zanim dojdzie do
decydującego starcia Hellboy musi odzyskać swych dawnych sprzymierzeńców…

Avengers: Koniec gry
Akcja, Sci- Fi/ USA/ 182min
Po wymazaniu połowy życia we Wszechświecie przez Thanosa, Avengersi starają
się zrobić wszystko co konieczne, aby pokonać szalonego tytana.

Topielisko. Klątwa La Llorony
Horror/ USA/ 93 min
La Llorona. Płacząca kobieta. Przerażająca zjawa uwięziona między Niebem i
Piekłem, skazana na okrutny los, który przypieczętowała własnymi czynami. Samo
wymienienie jej imienia wzbudzało postrach na całym świecie od pokoleń. Za życia
utopiła własne dzieci w szale zazdrości, po czym rzuciła się za nimi w rzeczne
odmęty, płacząc z bólu. Teraz jej łzy są wieczne. Niosą ze sobą śmierć. Ci, którzy
usłyszą jej wołanie w mroku nocy, są zgubieni. La Llorona czai się w ciemności i
poluje na dzieci, rozpaczliwie usiłując zastąpić nimi własne.

Słodki koniec dnia
Dramat/ Polska/ 92 min
Miejscem akcji filmu jest etruskie miasto Volterra. Wszyscy się tu znają i szanują. Na
niewielkim wzgórzu stoi dom Marii (Krystyna Janda) – polskiej poetki, laureatki

Nagrody Nobla, autorytetu moralnego. Jej życie toczy się w rytmie włoskiej prowincji,
jednak zostaje wywrócone do góry nogami, gdy otrzymuje szokującą wiadomość o
tragicznym wydarzeniu. Pod wpływem emocji, podczas uroczystości nadania tytułu
honorowego obywatela miasta, zamiast kurtuazyjnych podziękowań Maria wygłasza
szokująco niepoprawną politycznie mowę. Od tego momentu bohaterka będzie
doświadczać dotkliwych konsekwencji swojego wystąpienia.

Manu. Bądź sobą
Animacja, Familijny, Przygodowy/ Niemcy/ 88min
Manu dorasta w kochającej rodzinie, wierząc, że jest mewą. Jednak w trakcie
pierwszej lekcji latania okazuje się, że należy do zupełnie innego gatunku
skrzydlatych. Odrzucony przez swoje dotychczasowe stado, opuszcza rodzinne
gniazdo w poszukiwaniu prawdziwej tożsamości. Na swojej drodze spotyka ptasie
rodzeństwo jerzyków, które szybko przyjmuje go do swojej paczki. Przyjaciołom
towarzyszy pewien przerośnięty, niepotrafiący latać, ale za to bardzo sympatyczny
indyk Percival. Wkrótce wraz z mewami, wszystkie gatunki będą musiały połączyć
siły, aby stawić czoła gangowi gryzoni, który specjalizuje się w podkradaniu ptasich
jaj. Za rogiem czai się jednak kolejne niebezpieczeństwo, które pokaże, że w byciu
sobą jest moc a różnienie się od innych bywa bardziej przydatne niż wszystkim się
może wydawać.

Impostor
Horror/ Irlandia/ 90min
Sarah przeprowadza się ze swoim synkiem do domu na wsi. Pewnej nocy Chris
znika, a kiedy się odnajduje, Sarah zaczyna podejrzewać że chłopiec, który wrócił,
może wcale nie być jej synem.

Vox Lux
Dramat muzyczny/ USA/ 110min
Celeste była nastolatką, kiedy wielka tragedia wywindowała ją na szczyty sławy i
zrobiła z niej gwiazdę muzyki pop. Od tej pory media śledziły każdy jej ruch, a jej
kariera rozwijała się w cieniu zjawisk, które naznaczyły XXI wiek: ataków
terrorystycznych, szkolnych strzelanin, medialnej rewolucji. Dzisiaj Celeste nie jest
już tą samą osobą. Po skandalicznym incydencie, który o mały włos nie zrujnował jej
kariery, chce wrócić na scenę. Musi ponownie zmierzyć się ze wspomnieniami
sprzed lat, a w dodatku – przygotować się do wielkiej trasy koncertowej.

Złodziejaszki
Dramat/ Japonia/ 121min
"Złodziejaszki" to historia trzypokoleniowej ubogiej rodziny żyjącej na przedmieściach
Tokio. Utrzymują się najróżniejszych dorywczych zajęć oraz drobnych kradzieży. I
choć ledwo wiążąc koniec z końcem, to gdy jednak pewnego dnia w ich życiu
pojawia się bezdomna dziewczynka, bez wahania decydują się zapewnić jej dach
nad głową. To początek wydarzeń, które odsłonią skrywane tajemnice z rodzinnej
przeszłości.

