
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” – REPERTUAR MARZEC 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, 05.03.2021
15:30 - Co w duszy gra (2D dubbing) - PREMIERA
17:45 - Co w duszy gra (2D dubbing)

20:00 - Jak najdalej stąd

Sobota, 06.03.2021
15:30 - Co w duszy gra (3D dubbing)

17:45 - Co w duszy gra (2D dubbing)

20:00 - Jak najdalej stąd

Niedziela, 07.03.2021
15:30 - Co w duszy gra (2D dubbing)

17:45 - Co w duszy gra (3D dubbing)

20:00 - Jak najdalej stąd

Poniedziałek, 08.03.2021
17:00 - Jak poślubić milionera
19:30 - Palm Springs

Dzień kobiet w Kinie „Fregata” - wszystkie bilety po 11 złotych!

Wtorek, 09.03.2021
Kino nieczynne

Środa, 10.03.2021
15:45 - Co w duszy gra (2D dubbing)

18:00 - Co w duszy gra (3D dubbing)

20:15 - Ściana cieni

Czwartek, 11.03.2021

http://www.lck-fregata.pl/
http://www.lck-fregata.pl/
mailto:lckfregata@wp.pl


15:45 - Co w duszy gra (3D dubbing)

18:00 - Co w duszy gra (2D dubbing)

20:15 - Ściana cieni

OPISY

Co w duszy gra
Animacja, Komedia, Przygodowy/ USA/ 90min/ B.O.

Joe Gardner prowadzi zespół muzyczny w gimnazjum. Jego prawdziwą pasją
jest jednak jazz. Joe przeżywa kryzys - zaczyna zadawać sobie pytania: "Po co tu
jestem?  Jaki  jest  cel  mojego  życia?".  Pewnego  dnia  przez  jedno  nieoczekiwane
zdarzenie trafia do fantastycznego miejsca, gdzie zostaje zmuszony, by ponownie
zastanowić  się  nad  tym,  co  to  znaczy  mieć  duszę.  Tam  spotyka,  a  ostatecznie
również zaprzyjaźnia się z 22 – duszą, która uważa, że życie na Ziemi nie toczy się
tak, jak powinno.

Jak najdalej stąd
Dramat, Komedia/ Irlandia, Polska/ 98min/ od 15 lat

Ola to zbuntowana nastolatka, która marzy o własnym samochodzie i większej
życiowej samodzielności. Niespodziewane i tragiczne wiadomości z Irlandii, gdzie od
lat pracuje jej ojciec, sprawiają, że wyrusza sama w daleką podróż. Los przeznacza
jej nie lada wyzwanie – w imieniu rodziny ma sprowadzić ciało zmarłego do Polski.

Palm Springs
Komedia/ USA/ 90min/ od 15 lat

Beztroski  Nyles  (Andy  Samberg)  i  zadeklarowana  singielka  Sarah  (Cristin
Milioti) poznają się na weselu w Palm Springs. Sztywna impreza niespodziewanie
odsłania swój wybuchowy potencjał, kiedy okazuje się, że oboje zostali uwięzieni w
pętli czasowej i w kółko przeżywają ten sam dzień. W sytuacji na pierwszy rzut oka
beznadziejnej,  Nyles  i  Sarah  odkryją,  jakie  możliwości  daje  całkowita  wolność.
Wspólnie zrealizują najbardziej szalone pomysły, by przy okazji przeżyć najbardziej
odjechany romans wszech czasów.

Jak poślubić milionera?
Komedia romantyczna/ Polska/ 100min/ od 13 lat

„Jak  poślubić  milionera”  to  komediowy  przewodnik  dla  wszystkich,  którzy
marzą o szczęśliwych związkach. Główni bohaterowie filmu zamiast czekać, aż ślepy
los ześle im upragnioną miłość, biorą sprawy w swoje ręce i zapisują się na kurs
gwarantujący znalezienie drugiej połówki.

Ściana cieni
Dokumentalny/ Niemcy, Polska, Szwajcaria/ 94min/ od 12 lat
 We wschodnim Nepalu znajduje się jedna z ostatnich świętych gór Szerpów,
Kumbhakarna. Tymczasem w zachodnim świecie znana jest jako „Jannu” i słynie z
niezdobytej  wschodniej  ściany,  jednego  z  najtrudniejszych  wyzwań  we
współczesnym alpinizmie. Bohaterami filmu jest rodzina Szerpów, utrzymujących się
jako tragarze wysokościowi na himalajskich wyprawach. Pewnego dnia Nada - ojciec



rodziny - dostaje propozycję pracy jako tragarz w wyprawie na świętą Kumbhakarnę,
której  uczestnikami  są:  Polak  Marcin  Tomaszewski  oraz  Rosjanie  Dmitri
Gołowczenko i Sergiej Nilow. Jeśli się zgodzi, będzie to oznaczało narażenie się na
gniew bogów.


