Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” - REPERTUAR LIPIEC/SIERPIEŃ 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, 23.07.2021
15:15 - Kosmiczny mecz: Nowe era
17:30 - Czarna wdowa (2D dubbing)
20:00 - Czarna wdowa (2D napisy)
Sobota, 24.07.2021
15:15 - Kosmiczny mecz: Nowe era
17:30 - Czarna wdowa (2D dubbing)
20:00 - Czarna wdowa (2D napisy)
Niedziela, 25.07.2021
15:15 - Kosmiczny mecz: Nowe era
17:30 - Czarna wdowa (2D dubbing)
20:00 - Czarna wdowa (2D napisy)
Poniedziałek, 26.07.2021
Kino nieczynne
Wtorek , 27.07.2021
15:15 - Kosmiczny mecz: Nowe era
17:30 - Czarna wdowa (2D dubbing)
20:00 - Czarna wdowa (2D napisy)
Środa, 28.07.2021
15:15 - Kosmiczny mecz: Nowe era
17:30 - Czarna wdowa (2D dubbing)
20:00 - Czarna wdowa (2D napisy)
Czwartek, 29.07.2021
15:15 - Kosmiczny mecz: Nowe era
17:30 - Czarna wdowa (2D dubbing)
20:00 - Czarna wdowa (2D napisy)
Piątek, 30.07.2021

15:45 - Mustang z Dzikiej Doliny: Droga do Wolności
17:45 - Kosmiczny mecz: Nowe era
20:00 - Escape Room: Najlepsi z najlepszych
Sobota, 31.07.2021
15:45 - Mustang z Dzikiej Doliny: Droga do Wolności
17:45 - Kosmiczny mecz: Nowe era
20:00 - Escape Room: Najlepsi z najlepszych
Niedziela, 01.08.2021
15:45 - Mustang z Dzikiej Doliny: Droga do Wolności
17:45 - Kosmiczny mecz: Nowe era
20:00 - Escape Room: Najlepsi z najlepszych
Poniedziałek, 02.08.2021
Kino nieczynne
Wtorek, 03.08.2021
15:45 - Mustang z Dzikiej Doliny: Droga do Wolności
17:45 - Kosmiczny mecz: Nowe era
20:00 - Escape Room: Najlepsi z najlepszych
Środa, 04.08.2021
15:45 - Mustang z Dzikiej Doliny: Droga do Wolności
17:45 - Kosmiczny mecz: Nowe era
20:00 - Escape Room: Najlepsi z najlepszych
Czwartek, 05.08.2021
15:45 - Mustang z Dzikiej Doliny: Droga do Wolności
17:45 - Kosmiczny mecz: Nowe era
20:00 - Escape Room: Najlepsi z najlepszych
Piątek, 06.08.2021
16:00 - Kraina smoków
17:45 - Cwaniaki z Hollywood
20:00 - Legion samobójców: The Suicide Squad – PREMIERA
Sobota, 07.08.2021
16:00 - Kraina smoków
17:45 - Cwaniaki z Hollywood
20:00 - Legion samobójców: The Suicide Squad

Niedziela, 08.08.2021
16:00 - Kraina smoków
17:45 - Cwaniaki z Hollywood
20:00 - Legion samobójców: The Suicide Squad
Poniedziałek, 09.08.2021
Kino nieczynne
Wtorek, 10.08.2021
16:00 - Kraina smoków
17:45 - Cwaniaki z Hollywood
20:00 - Legion samobójców: The Suicide Squad
Środa, 11.08.2021
16:00 - Kraina smoków
17:45 - Cwaniaki z Hollywood
20:00 - Legion samobójców: The Suicide Squad
Czwartek, 12.08.2021
16:00 - Kraina smoków
17:45 - Cwaniaki z Hollywood
20:00 - Legion samobójców: The Suicide Squad
OPISY
Czarna wdowa
Akcja, Sci-Fi/ USA/ 133min/ od 12 lat
Scarlett Johansson po raz ostatni wciela się w superagentkę T.A.R.C.Z.Y. Film
umiejscowiono między wydarzeniami z "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów" i
"Avengers: Wojna bez granic". Czarna Wdowa, czyli Natasha Romanoff postanawia
zbadać własną przeszłość i wyrównać stare rachunki. Na jej drodze staje tajemniczy
Taskmaster...
Kosmiczny mecz: Nowa era
Animacja, Komedia, Sci-Fi/ USA/ 93min
Witajcie na meczu! Mistrz NBA i światowa ikona LeBron James przeżywa
fantastyczną przygodę u boku nieśmiertelnego bohatera Looney Tunes Królika
Bugsa w aktorskim filmie z elementami animacji pt. Kosmiczny mecz: Nowa era.
Obraz stworzyli reżyser Malcolm D. Lee i prekursorska ekipa filmowa, z Ryanem
Cooglerem i Maverickiem Carterem na czele. Ta pobudzająca do wewnętrznej
przemiany podróż to szalone połączenie dwóch światów pokazujące, do czego zdolni
są niektórzy rodzice, żeby znaleźć wspólny język z dziećmi. LeBron i jego młodszy

syn Dom zostają uwięzieni w przestrzeni cyfrowej przez zbuntowaną sztuczną
inteligencję. Sportowiec musi bezpiecznie wrócić z synem do domu, prowadząc
Bugsa, Lolę i całą paczkę notorycznie niezdyscyplinowanych bohaterów Looney
Tunes do zwycięstwa na koszykarskim parkiecie z drużyną cyfrowych mistrzów,
stworzonych przez sztuczny umysł. Takiej parady gwiazd profesjonalnej koszykówki
jeszcze nie widzieliście.
Mustang z Dzikiej Doliny: Droga do Wolności
Animacja, Familijny, Przygodowy/ USA/ 88min/ B.O.
Życie Lucky nabiera kolorów, gdy spotyka dzikiego mustanga o imieniu Duch.
Zaprzyjaźnia się również z Abigail Stone i Pru Granger. Kiedy pewnego dnia
bezduszni kowboje planują schwytać Ducha i jego stado, aby wystawić na aukcję i
sprzedać do niewoli Lucky z pomocą nowych przyjaciół wyruszają na ratunek.
Escape Room: Najlepsi z najlepszych
Horror/ USA/ 88min/ od 15 lat
"Escape Room: Najlepsi z najlepszych" to druga część thrillera "Escape Room" z
2019 roku. Opowiadał o grupie nieznanych sobie osób, które trafiły do escape roomu
stanowiącego dla nich śmiertelne zagrożenie. W nowym filmie grupa kilku osób
zostanie zamknięta w Escape Roomie i podejmie próbę wydostania się z niego za
wszelką cenę. Reżyserem filmu ponownie jest Adam Robitel. W rolach głównych
zobaczymy : Taylora Russella ("Zagubieni w kosmosie") oraz Logana Millera ("Twój
Simon").
Legion samobójców: The Suicide Squad
Akcja, Sci-Fi/ USA/ 132min/ od 18 lat
Witajcie w piekle, zwanym też Belle Reve. Jest to więzienie z największym odsetkiem
zgonów w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Trzymani są tu najgorsi superzłoczyńcy,
którzy posuną się do wszystkiego, żeby odzyskać wolność. Nawet do wstąpienia do
supertajnej i superszemranej Jednostki Uderzeniowej X. Dzisiejsze zadanie z rodzaju
wykonaj albo zgiń? Zebrać oddział przestępców, w tym Bloodsporta, Peacemakera,
Kapitana Boomeranga, Ratcatcher Drugą, Savanta, King Sharka, Blackguarda,
Javelina i ulubioną świruskę każdego, Harley Quinn. Następnie uzbroić ich po zęby i
zrzucić (dosłownie) na odludnej wyspie Corto Maltese, na której roi się od wrogów.
Oddział, wykonując swoją misję poszukiwawczą, przedziera się przez dżunglę, w
której za każdym drzewem czają się bojówkarze i partyzanci. Renegatów okiełznać
może jedynie towarzyszący im pułkownik Rick Flag... oraz rządowe implanty w
uszach, zdradzające każde ich posunięcie Amandzie Waller. I jak zwykle – jeden
nieopatrzny ruch i nie żyją (z ręki przeciwników, współtowarzysza lub samej Waller).
Gdyby ktoś chciał pobawić się w hazardzistę, to rozsądek podpowiada, żeby na nich
nie stawiać. Na żadne z nich.
Cwaniaki z Hollywood
Komedia kryminalna/ USA/ 104min/ od 15 lat
Producent filmowy Max Barber od wielu lat zajmuje się kręceniem, nie tylko filmów.
Nawet po największej klapie (czyli zawsze) udaje mu się jakoś wyjść na swoje. Tym
razem jednak sytuacja jest podbramkowa, bo Max winien jest forsę mafii i szansa na
szczęśliwe zakończenie niepokojąco się oddala. Krótko mówiąc albo znajdzie się
kasa, albo to Max się znajdzie… w betonowych butach na dnie oceanu. Z nożem na
gardle niektórzy okazują się wyjątkowo kreatywni. Max wpada na genialny, choć

odrobinę wątpliwy moralnie pomysł. Do nowej, wybitnie niebezpiecznej roli zatrudnia
starzejącego się gwiazdora Duke’a Montanę, który słynie z tego, że nie korzysta z
pomocy kaskaderów.
Kraina smoków
Animacja/ Niemcy/ 91min/ B.O.
Ekranizacja bestsellerowej książki dla dzieci i młodzieży, która znalazła ponad 3
miliony nabywców na całym świecie. Zaciszna Smocza Dolina, czyli spokojna
przystań wszystkich smoków jest zagrożona najazdem ludzi. Wiele wskazuje na to,
że zażegnany przed wiekami konflikt między ludźmi i smokami może rozgorzeć na
nowo. W tej sytuacji dzielny srebrny smok Lung, wiedziony wiarą w legendę o
smoczym raju, postanawia wyruszyć na jego poszukiwanie. Jest przekonany, że to
właśnie tam wszystkie smoki będą już na zawsze bezpieczne. Bez zgody Smoczych
Mędrców wymyka się z Doliny w towarzystwie zaprzyjaźnionego leśnego skrzata.

