Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” – REPERTUAR PAŹDZIERNIK 2021
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, 15.10.2021
15:30 - Rodzinka rządzi
17:30 - Wesele
20:00 - Nie czas umierać
Sobota, 16.10.2021
13:30 - Rodzinka rządzi
15:30 - Rodzinka rządzi
17:30 - Wesele
20:00 - Nie czas umierać
Niedziela, 17.10.2021
13:30 - Rodzinka rządzi
15:30 - Rodzinka rządzi
17:30 - Wesele
20:00 - Nie czas umierać
Poniedziałek, 18.10.2021
19:00 - Fatima
Wtorek, 19.10.2021
15:30 - Rodzinka rządzi
17:30 - Wesele
20:00 - Nie czas umierać
Środa, 20.10.2021
15:30 - Rodzinka rządzi
17:30 - Wesele

20:00 - Nie czas umierać
Czwartek, 21.10.2021
Koncert “Wysocki, Okudżawa - dwaj najwięksi bardowie XX wieku”
Piątek, 22.10.2021
15:45 - Ainbo - strażniczka Amazonii
17:30 - Furioza - PREMIERA
20:00 - Diuna - PREMIERA
Sobota, 23.10.2021
15:45 - Ainbo - strażniczka Amazonii
17:30 - Furioza
20:00 - Diuna
Niedziela, 24.10.2021
13:45 - Ainbo - strażniczka Amazonii
15:30 - Fatima
17:30 - Furioza
20:00 - Diuna
Poniedziałek, 25.10.2021
Kino nieczynne
Wtorek, 26.10.2021
Kino nieczynne - Stand Up
Środa, 27.10.2021
15:45 - Ainbo - strażniczka Amazonii
17:30 - Furioza
20:00 - Diuna
Czwartek, 28.10.2021
15:45 - Ainbo - strażniczka Amazonii
17:30 - Furioza
20:00 - Diuna

Piątek, 29.10.2021
15:30 - Rodzina Addamsów 2
17:30 - Diuna
20:15 - Furioza
Sobota, 30.10.2021
15:30 - Rodzina Addamsów 2
17:30 - Diuna
20:15 - Furioza
Niedziela, 31.10.2021
15:30 - Rodzina Addamsów 2
17:30 - Diuna
20:15 - Wcielenie
Poniedziałek, 1.11.2021
Kino nieczynne
Wtorek, 2.11.2021
15:30 - Rodzina Addamsów 2
17:30 - Furioza
20:00 - Diuna
Środa, 3.11.2021
15:30 - Rodzina Addamsów 2
17:30 - Furioza
20:00 - Diuna
Czwartek, 4.11.2021
15:30 - Rodzina Addamsów 2
17:30 - Furioza
20:00 - Diuna

Nie czas umierać
Sensacyjny/USA, Wielka Brytania/163 min/od 15 lat

James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce.
Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o
pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej
zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego
złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.

Wesele
Dramat/ Polska, Łotwa/ od 15 lat
Wesele Anno Domini 2021. Gromada podchmielonych gości szaleje na parkiecie w
rytm disco polo, druhny zacięcie rywalizują ze sobą w konkursach, ktoś nagrywa
wideo życzenia dla młodej pary. Wesele jakich wiele, jednak pod pozorem dobrej
zabawy kryje się gorzka prawda o nas. Panna młoda w zaawansowanej ciąży
(Michalina Łabacz), zdecydowana na emigrację, z rosnącym niepokojem obserwuje
wybryki męża. Jej ojciec, lokalny biznesmen Rysiek (Robert Więckiewicz), tej nocy
też ma więcej zmartwień niż tylko zamieszanie wokół ślubu córki. Interes życia wisi
na włosku, a w tle są nie tylko wielkie pieniądze, ale także szczęście jego
najbliższych. Sytuacja zaognia się również za sprawą zaproszonych na uroczystość
gości, a wszystko to obserwuje senior rodu Antoni Wilk (Ryszard Ronczewski), do
którego wracają wspomnienia dramatycznych wydarzeń sprzed lat, kiedy poznał
miłość swojego życia. Z każdą minutą rosną emocje i odżywają najgłębsze uczucia,
historie burzliwych miłości dawnych i nowych kochanków przenikają się nawzajem.
Stopniowo zatraca się granica między tym co kiedyś, a tym co teraz. Na jaw
wychodzą tajemnice przeszłości, nakręcające spiralę zła, z której nie ma ucieczki.
Mało komu udaje się zobaczyć coś więcej poza "swoimi własnymi" prawdami. A jeśli
już się uda, to najczęściej w ukryciu – w obawie i strachu przed konsekwencjami i
zdemaskowaniem. Świt zastanie bohaterów w różnej kondycji, stanie emocjonalnym i
z różnym bagażem doświadczeń. Pewne jest tylko jedno – z tym weselnym kacem
każdy będzie musiał poradzić sobie sam.

Rodzinka rządzi
Animacja, komedia/ USA/ 107 minut/ bez ograniczeń
Tim i jego żona, Carol ( żywicielka rodziny), mieszkają na przedmieściach ze swoją
super-inteligentną 7-letnią córką Tabithą i uroczą, małą Tiną. Tabitha ubóstwia
swojego wuja Teda i chce stać się taki jak on. Mała Tina ujawnia, że jest - ta-da! tajną agentką BabyCorp z misją odkrycia mrocznych sekretów szkoły Tabithy i jej
tajemniczego założyciela, dr Erwina Armstronga. Dzięki niej bracia Templeton
zjednoczą się w nieoczekiwany sposób i odkryją, co naprawdę ma znaczenie.

Fatima
Dramat/Portugalia, USA/ 114 min/ od 8 lat
Jest rok 1917. Świat pogrążony jest w mrokach Pierwszej Wojny Światowej. Do małej
portugalskiej wioski Fatimy, podobnie jak do tysięcy miejscowości w całej Europie
płyną dramatyczne wieści o tysiącach zabitych. Do domów wracają okaleczeni i
pozbawieni nadziei weterani. W takich chwilach łatwo o zwątpienie i załamanie.
Właśnie w takich okolicznościach troje dzieci z Fatimy doświadcza niezwykłego
spotkania. Ich oczom ukazuje się Matka Boża, by przekazać im przepowiednie dla
świata. Relacje dzieci z tego wydarzenia spotykają się z wielkim sceptycyzmem
zarówno osób świeckich jaki i przedstawicieli Kościoła.
Nikt nie traktuje poważnie dziecięcych opowieści. A jednak wieść o cudownych
wydarzeniach w Fatimie roznosi się coraz dalej. Tysiące pielgrzymów przybywają do
wioski, a cud fatimski zaczyna odmieniać ich losy, wywierając przemożny wpływ
także na instytucję Kościoła i na cały świat.

Ainbo - strażniczka Amazonii
Animacja, familijny, przygodowy/Peru, USA/84 min/ od 5 lat
Ainbo dorasta w małej wiosce ukrytej w prastarej części amazońskiej dżungli.
Pewnego dnia ze zdumieniem odkrywa, że raj, w którym żyje, jest zagrożony, a jej
plemię to bynajmniej nie jedyni ludzie na świecie. Wkrótce Ainbo będzie musiała
bronić swego ludu przed chciwością, zniszczeniem i sługami podstępnego władcy
ciemności. Kierowana przez ducha zmarłej mamy, mająca za towarzyszy oswojone
zwierzęta - pancernika i tapira-obżartucha, Ainbo zrobi wszystko, żeby uratować
swych ludzi i ocalić dziewiczą przyrodę Amazonii. Nieoceniona okaże się szczypta
magii, pomoc oddanych przyjaciół oraz wsparcie przedwiecznego żółwia Motelo
Mama.

Furioza
Dramat, akcja/ Polska/ 139 min/ od 15 lat
Wydarzenie z przeszłości rozdziela losy trójki przyjaciół. Niespodziewanie w życiu
Dawida (Mateusz Banasiuk), dzisiaj już lekarza, znowu pojawia się ona. Dzika
(Weronika Książkiewicz) – kiedyś miłość jego życia, teraz doświadczona policjantka,
składa mu propozycję nie do odrzucenia. Albo ten zostanie policyjnym informatorem i
wtyczką, albo jego brat (Wojciech Zieliński) trafi do więzienia z wieloletnim wyrokiem.

Przyciśnięty do muru Dawid w końcu ulega, a jego głównym celem staje się infiltracja
rosnącej w siłę zorganizowanej grupy przestępczej. Trafiając w sam środek wojny o
wpływy i pieniądze, będzie musiał mierzyć się z ciągłą podejrzliwością ze strony
dawnego przyjaciela Goldena (Mateusz Damięcki). Wkrótce odkryje też, że świat, od
którego próbował się uwolnić, wciąga go ze zdwojoną siłą.

Diuna
Sci-Fi/ Kanada, USA, Węgry, Wielka Brytania/ 155 min/ od 15 lat
Ekranizacja bestsellerowej powieści Franka Herberta. Bardzo odległa przyszłość.
Pustynna planeta Arrakis, zwana także Diuną, jest jedynym miejscem we
wszechświecie skąd wydobywa się melanż - cenną substancję, która nie tylko
przedłuża życie, ale również pozwala na podróże międzygwiezdne i zaglądanie w
przyszłość. Z rozkazu imperatora Shaddama IV Diuna zostaje oddana w lenno
szlachetnemu rodowi Atrydów. Na Arrakis przybywa książę Leto Atryda, lady Jessika
oraz ich syn, Paul. Nikczemny ród Harkonnenów nie zamierza jednak oddać tak
łatwo planety swoim wrogom. Bo kto włada Diuną, ten włada całym wszechświatem.

Wcielenie
Horror/ Chiny, USA, / 111 min/ od 15 lat
Madison jest sparaliżowana szokującymi wizjami makabrycznych morderstw, a jej
udręka pogarsza się, gdy odkrywa, że to rzeczywistość.

Rodzina Addamsów 2
Animacja, familijny/ Kanada, USA, Wielka Brytania/ 93 min/
U Addamsów daje o sobie znać konflikt pokoleń. Etap buntu nie omija dorastających
Wednesday i Pugsleya. Choć Addamsowie niekoniecznie wpisują się w model
tradycyjnej rodziny, nawet Morticię martwi, że potomkowie po raz kolejny nie stawiają
się na kolacji. Jak na powrót wzniecić ogień w rodzinnym ognisku i podtrzymać
więzy? Gomez wpada na genialny pomysł – wspólne wakacje i podróż nawiedzonym
kamperem przez całą Amerykę! Nie będzie to jednak zwykła wycieczka
krajoznawcza, gdyż na Addamsów czeka ogrom okropnie obłędnych przygód, które
sprawią, że włosy staną dęba na głowie nawet Kuzynowi Coś.

