
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata”
REPERTUAR OD 8 DO 23 WRZEŚNIA 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

Środa, 08.09.2021
18:00 - Zupa nic
20:00 - After. Ocal mnie

Czwartek, 09.09.2021
18:00 - Zupa nic
20:00 - After. Ocal mnie

Piątek, 10.09.2021
15:00 - Elfinki
16:30 - After. Ocal mnie
18:30 - Teściowie - PREMIERA
20:15 - Free guy

Sobota, 11.09.2021
15:00 - Elfinki
16:30 - After. Ocal mnie
18:30 - Teściowie
20:15 - Free guy

Niedziela, 12.09.2021
15:00 - Elfinki
16:30 - After. Ocal mnie
18:30 - Teściowie
20:15 - Free guy

Poniedziałek, 13.09.2021

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


18:00 - Retransmisja koncertu  „Andre Rieu. Znowu razem!”

Wtorek, 14.09.2021
18:00 - Teściowie
20:00 - After. Ocal mnie

Środa, 15.09.2021
18:00 - Teściowie
20:00 - Free guy

Czwartek, 16.09.2021
18:00 - Teściowie
20:00 - Free guy

Piątek, 17.09.2021
15:00 - Psi Patrol Film
16:45 - Psi Patrol Film
18:30 - Teściowie
20:15 - Najmro. Kocha, kradnie, szanuje - PREMIERA

Sobota, 18.09.2021
15:00 - Psi Patrol Film
16:45 - Psi Patrol Film
18:30 - Teściowie
20:15 - Najmro. Kocha, kradnie, szanuje

Niedziela, 19.09.2021
15:00 - Psi Patrol Film
16:45 - Psi Patrol Film
18:30 - Teściowie
20:15 - Najmro. Kocha, kradnie, szanuje

Poniedziałek, 20.09.2021

18:00 - Retransmisja koncertu  „Andre Rieu. Znowu razem!”
20:30 - Zupa nic



Wtorek, 21.09.2021
16:30 - Psi Patrol Film
18:15 - Ciotka Hitlera
20:00 - Najmro. Kocha, kradnie, szanuje

Środa, 22.09.2021
16:30 - Psi Patrol Film
18:15 - Wszystkie nasze strachy
20:15 - Najmro. Kocha, kradnie, szanuje

Czwartek, 23.09.2021
20:00 - Stand-Up - Maciej Brudzewski

OPISY

After. Ocal mnie

Melodramat/USA/99min/od 15 lat

Tessa staje przed najtrudniejszą decyzją w życiu. Właśnie, gdy jej związek z
Hardinem rozkwita na nowo, dziewczyna otrzymuje propozycję, która może otworzyć
przed nią drzwi do wielkiej kariery. Warunkiem jest przeprowadzka na drugi koniec
kraju. Hardin jest temu przeciwny, ale Tessa wie, że taka szansa może się nie
powtórzyć. Jej decyzja o wyjeździe to cios dla ich uczucia. Szczególnie, że oboje
mierzą się z szokującymi rodzinnymi tajemnicami, które stawiają pod znakiem
zapytania wszystko, w co dotąd wierzyli. Gdy Hardin szaleje z zazdrości, Tessa
znajduje oparcie w przystojnym nowym przyjacielu. Czy to na pewno tylko przyjaźń?

Lassie, wróć

Familijny, przygodowy/Niemcy/97min/od 6 lat

Dwunastolatek Flo i suczka Lassie są parą nierozłącznych przyjaciół. Niestety tata
chłopca traci pracę i cała rodzina musi przenieść się do małego mieszkania, gdzie
psy nie są akceptowane. Zrozpaczony Flo, chcąc nie chcąc, musi rozstać się z
Lassie. Pies zostaje oddany w ręce rozpieszczonej dziewczynki – Priscilli, która
zawozi go do swojego domu nad morzem. Jednak gdy tylko nadarza się okazja,
Lassie wykorzystuje szansę i ucieka. Dając popis niezwykłego sprytu i mądrości,
przemierza cały kraj, by odnaleźć Flo. Ale nie tylko ona wpada na podobny pomysł.



Również Flo, nie mogąc znieść samotności, zaczyna szukać suczki. Chociaż dwójkę
przyjaciół dzielą setki kilometrów, chłopiec i zwierzę zrobią wszystko, żeby znów być
razem.

Zupa nic

Komedia obyczajowa/Polska/94min/od 15 lat

Marta jest romantyczką i szkolną ofiarą losu. Dzieli pokój z siostrą Kasią i babcią
(Ewa Wiśniewska), która zamiast bajek opowiada wnuczkom powstańcze historie. W
pokoju za ścianą swe małżeńskie życie toczą rodzice, Tadek (Adam Woronowicz) i
Elżbieta (Kinga Preis). On jest stale upokarzanym przez system inteligentem, który
po pracy pędzi bimber i po cichu zazdrości opływającemu w dobrobyt szwagrowi
(Rafał Rutkowski). Ona jest przewodniczącą zakładowej Solidarności z potrzebą
wolności i marzeniem, żeby w końcu wyrwać się z Polski. Prawdziwe emocje dla
całej rodziny zaczną się jednak wtedy, gdy pod blokiem stanie wymarzony
pomarańczowy maluch. Ela i Tadek odkryją powołanie do handlu oraz zagranicznych
wojaży, a dorastająca Marta po raz pierwszy w życiu naprawdę się zakocha.

Elfinki

Animacja, familijny, komedia/Niemcy/78min/b.o.

Przez ponad 200 lat Elfinki żyły pod ziemią, ukrywając się przed ludźmi. Ale pewnego
dnia elfinka Elfie, nie mogła już dłużej znieść ciasnoty i braku światła dziennego.
Wraz z dwoma towarzyszami wyszła na powierzchnię ziemi w poszukiwaniu czegoś
nowego. Tam spotka ich wiele zabawnych przygód oraz nawiążą przyjaźń z
wyjątkową osobą – cukiernikiem Theo. To wszystko przypomni Elfinkom o ich
prawdziwym celu w życiu: pomaganiu innym.

Free guy

Komedia, sci-fi/Kanada, USA/115min/od 13 lat

Guy to przeciętny urzędnik bankowy, który zupełnie przez przypadek odkrywa, że jest
drugoplanowym graczem w otwartej grze wideo. W rzeczywistości pozbawionej
ograniczeń postanawia wziąć sprawy w swoje ręce, ocalić swój świat i zostać
bohaterem według własnego scenariusza!



Teściowie

Komedia/Polska/81min/

Czy wesele po odwołanym ślubie to przepis na katastrofę? Owszem. I to jaką! Dwie
rodziny różni wszystko – pochodzenie, status, zawartość portfela, gust. Rodzice pana
młodego (Maja Ostaszewska i Marcin Dorociński) i panny młodej (Izabela Kuna i
Adam Woronowicz) początkowo są w szoku. Co takiego się stało? Kto zawinił? Co z
weselem? Czy witać gości? Grać muzykę? Polewać wódkę? Kto pokroi tort? Od
słowa do słowa uprzejme uśmiechy zamieniają się w publiczne pranie brudów. Aż
wreszcie wybucha prawdziwa bomba… A tymczasem, wesele rozkręca się w szaloną
imprezę. I nikomu nie przeszkadza brak młodej pary.

Najmro. Kocha, kradnie, szanuje

Komedia, akcja/Polska/96min

"Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" to komedia akcji inspirowana prawdziwymi
wydarzeniami z życia Zdzisława Najmrodzkiego, legendarnego celebryty półświatka,
który ośmieszał władze PRL wymykając się 29 razy organom ścigania. Kobiety go
kochały, a mężczyźni podziwiali. Milicja dawała za głowę Najmrodzkiego milionowe
nagrody, a jego brawurowe wyczyny śledziła cała Polska. W filmie "Najmro" wraz ze
swoją ferajną obrabia Pewexy, żeby żyć kolorowo w czasach, w których wszystko
jest szare i zakazane. Ponad wszystko kocha wolność i dobrą zabawę. Choć żyje w
świecie najpiękniejszych kobiet, najszybszych samochodów i wielkich pieniędzy,
poznaje dziewczynę, dla której chce wszystko zmienić. Tylko czy będzie potrafił?

Psi Patrol Film

Animacja, familijny/Kanada, USA/86min/b.o.

Ryder i ulubione, bohaterskie szczeniaki muszą stawić czoła nowym wyzwaniom.
Niedawno wybrany burmistrz, Humdinger wprowadza kompletny chaos do Miasta
Przygód, zatem Ryder i szczenięta muszą uratować miasto. Humdinger jest
zapatrzony w siebie, kocha tylko koty. Urzędnik wprowadza surowy zakaz - zakaz
wprowadzania psów. Nie wie jednak, że najlepszy na świecie zespół ratowników ma
plan, aby powstrzymać jego pomysły- wywrócenia Miasta Przygód do góry nogami.


