Lęborskie Centrum Kultury „Fregata”– REPERTUAR KWIECIEŃ 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.
Aktualne informacje dotyczące repertuaru dostępne są na stronie www.lck-fregata.pl

Piątek, 29.03.2019
16:00 - Robaczki z Zaginionej Dżungli
17:45 - Ciemno, prawie noc
20:00 - Green Book
Sobota, 30.03.2019
16:00 - Robaczki z Zaginionej Dżungli
17:45 - Ciemno, prawie noc
20:00 - Green Book
Niedziela, 31.03.2019
16:00 - Robaczki z Zaginionej Dżungli
17:45 - Ciemno, prawie noc
20:00 - Green Book
Poniedziałek, 01.04.2019
Kino nieczynne
Wtorek, 02.04.2019
18:00 - Robaczki z Zaginionej Dżungli
20:00 - Kurier
Środa, 03.04.2019
18:00 - Portrety emocji – film dokumentalny w ramach Światowego Dnia
Autyzmu w Powiecie Lęborskim. Wstęp wolny.
20:00 - Kurier
Czwartek, 04.04.2019
19:00 - Spektakl „Kłamstwo”

Piątek, 05.04.2019
17:30 - Kapitan Marvel (2D dubbing)
20:00 - Miłość i miłosierdzie
Sobota, 06.04.2019
18:00 - Koncert Orkiestry Dętej „Ziemia Lęborska” - wstęp wolny
20:15 - Kapitan Marvel (2D napisy)
Niedziela, 07.04.2019
14:00 - Niedzielne spotkania z teatrem – „E-mollandia” – spektakl dla
dzieci
17:00 - Kapitan Marvel (2D dubbing)
19:30 - Miłość i miłosierdzie
Poniedziałek, 08.04.2019
Kino nieczynne
Wtorek, 09.04.2019
17:45 - Miłość i miłosierdzie
19:30 - Kapitan Marvel (2D dubbing)
Środa, 10.04.2019
17:45 - Miłość i miłosierdzie
19:30 - Kapitan Marvel (2D dubbing)
Czwartek, 11.04.2019
17:45 - Miłość i miłosierdzie
19:30 - Kapitan Marvel (2D napisy)
Piątek, 12.04.2019
15:30 - Dumbo
17:45 - Dumbo
20:00 - Shazam!
Sobota, 13.04.2019
15:30 - Dumbo
17:45 - Dumbo
20:00 - Shazam!

Niedziela, 14.04.2019
15:30 - Dumbo
17:45 - Dumbo
20:00 - Shazam!
Poniedziałek, 15.04.2019
18:00 - CARMEN – retransmisja operowa z nowojorskiej The
Metropolitan Opera z udziałem Aleksandry Kurzak. Bilety – 20 PLN
Wtorek, 16.04.2019
15:30 - Dumbo
17:45 - Dumbo
20:00 - Shazam!
Środa, 17.04.2019
15:30 - Dumbo
17:45 - Dumbo
20:00 - Shazam!
Czwartek, 18.04.2019
15:30 - Dumbo
17:45 - Dumbo
20:00 - Shazam!
Piątek, 19.04.2019
16:00 - Manu. Bądź sobą
18:00 - Wilcze echa
Sobota, 20.04.2019
Kino nieczynne
Niedziela, 21.04.2019
Kino nieczynne
Poniedziałek, 22.04.2019
Kino nieczynne
Wtorek, 23.04.2019
18:00 - Manu. Bądź sobą

20:00 - Wilcze echa
Środa, 24.04.2019
18:00 - Manu. Bądź sobą
20:00 - Wilcze echa
Czwartek, 25.04.2019
18:00 - Manu. Bądź sobą
20:00 - Wilcze echa
Piątek, 26.04.2019
20:00 - Koncert The Rolling Stones Tribute. Bilety - 10 PLN.
Sobota, 27.04.2019
16:00 - Powiatowa Gala Sportu
20:00 - Impostor
Niedziela, 28.04.2019
18:00 - Manu. Bądź sobą
20:00 - Impostor
Poniedziałek, 29.04.2019
Kino nieczynne
Wtorek, 30.04.2019
18:00 - Dyskusyjny Klub Filmowy - „Kafarnaum”
Środa, 01.05.2019
18:00 - Manu. Bądź sobą
20:00 - Impostor
Czwartek, 02.05.2019
18:00 - Manu. Bądź sobą
20:00 - Impostor
OPISY
Robaczki z Zaginionej Dżungli
Animacja, Komedia/ Chiny, Francja/ 92min

Kiedy mała biedronka zostaje uwięziona w tekturowym pudle i wysyłana na Karaiby,
jej tata wyrusza do Gwadelupy, aby ją uratować. Gdy po wielu trudach przybywa na
miejsce, z zaskoczeniem odkrywa, że dzielny maluch znalazł sobie nowy dom i
znajomych. Niestety wszystkim im zagraża firma budowlana, planująca wycinkę
dżungli. Ale od czego są przyjaciele? Z pomocą starych kumpli, którzy przybywają z
odsieczą, kolorowa załoga robaczków opracowuje niezwykły plan uratowania lasów
deszczowych.

Ciemno, prawie noc
Kryminał, Thriller/ Polska/ 114min
Kiedy Wałbrzychem wstrząsa seria tajemniczych zaginięć dzieci, do miasta przybywa
dziennikarka Alicja Tabor. Powracająca po latach w rodzinne strony, nieustępliwa
reporterka chce poznać rodziny zaginionych i rozwikłać zagadkę, wobec której nawet
policja okazuje się bezsilna. W trakcie prywatnego śledztwa Alicja – dość
nieoczekiwanie – wpada na trop dramatycznych wydarzeń, które swój początek miały
dekady temu. Dążąc do odkrycia prawdy, dziennikarka będzie musiała stawić czoła
nowemu zagrożeniu oraz temu, przed czym uciekała przez całe dorosłe życie –
tajemnicy swojego dzieciństwa i szokującym sekretom własnej rodziny. Z czasem
ponura intryga kryminalna połączy w jedno zaginięcia dzieci, wojenną przeszłość,
legendę zaginionego skarbu oraz losy samej Alicji, która na swojej drodze zmierzy
się z czystym wcieleniem zła, jak i zyska sojuszników, stojących po stronie dobra.
Mroczna i piękna sceneria miasta oraz okolic zamku Książ dopełniają świat
barwnych i niebezpiecznych postaci, w którym nasza bohaterka przestaje oceniać
rzeczywistość tak jak dotychczas…

Green Book
Komedia, Dramat/ Irlandia, USA/ 119min
Drobny cwaniaczek z Bronxu zostaje szoferem ekstrawaganckiego muzyka z
wyższych sfer i razem wyruszają na wielotygodniowe tournée. Ich wspólna podróż,
pełna zaskakujących przygód, okaże się początkiem nieprawdopodobnej przyjaźni.

Kurier
Historyczny, Sensacyjny/ Polska/ 114min
Jan Nowak-Jezioranski, legendarny "kurier z Warszawy" przyjmuje misję
przedostania się z okupowanej Polski do Londynu. Po przybyciu przekazuje również
wiadomości dotyczące Armii Krajowej.

Kapitan Marvel
Akcja, Sci-Fi/ USA/ 124min
Akcja Kapitan Marvel rozgrywa się w latach 90-tych XX wieku, wcześniej
niepokazywanych w filmowym uniwersum Marvela. Ziemia dostaje się w sam środek
galaktycznej wojny. Tytułowa bohaterka, Carol Danvers, jest oficerem armii Stanów
Zjednoczonych, ale wkrótce odkryje prawdę o sobie i stanie się jedną z
najpotężniejszych postaci Wszechświata, gdy na skutek genetycznej modyfikacji
zyska pozaziemską moc rasy Kree.

Miłość i miłosierdzie
Fabularyzowany dokument/ Polska/ 90min
Nieujawnione dotąd fakty i odkrycia grupy ekspertów pozwolą nam poznać prawdę o
wpływie Bożego Miłosierdzia na losy świata oraz potęgę przesłania, które Jezus
przekazał ludzkości za pośrednictwem prostej polskiej zakonnicy, a dziś świętej,
siostry Faustyny Kowalskiej.

Dumbo
Familijny/ USA/ 130min
Dumbo w reżyserii Tima Burtona to aktorska adaptacja ukochanej przez widzów
animacji Disneya. Jest to poruszająca opowieść o sile rodziny i marzeń, oraz o tym,
jak cenną wartością może być odmienność. Właściciel podupadającego cyrku
zatrudnia byłego artystę, Holta Farriera do opieki nad nowonarodzonym słonikiem,
wyśmiewanym z powodu ogromnych uszu. Kiedy jednak okazuje się,
że Dumbo potrafi latać, cyrk zaczyna odnosić niezwykłe sukcesy. Bohaterowie na
swojej drodze spotykają rzutkiego przedsiębiorcę V.A. Vandevere'a, który chce
uczynić słonia główną atrakcją niesamowitego parku rozrywki o nazwie
Dreamland. Dumbo odnosi tam spektakularne sukcesy, występując u boku
zjawiskowej mistrzyni akrobacji, Colette Marchant. Sielanka trwa to do czasu, kiedy
Holt odkrywa, że pod magiczną powłoką Dreamlandu kryją się mroczne sekrety.

Shazaam!
Fantasy, Akcja/ USA/ 132min

Chłopiec
otrzymuje
moce,
dzięki
którym staje
superbohaterem, wypowiadając jedno magiczne słowo.

się

dorosłym

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.

Wilcze echa
Dramat/ Francja/ 115min
Załoga Titane – supernowoczesnej łodzi podwodnej z napędem atomowym,
wykonuje misję wojskową u wybrzeży Syrii. W pewnym momencie doskonale
wyszkolony specjalista obsługi sonaru melduje niezidentyfikowany dźwięk
dobiegający z morskich głębin. Chwilę później ich okręt podwodny zostaje
zaatakowany, a dowódcom z trudem udaje się uratować załogę od pewnej śmierci.
Gdy wszyscy bezpiecznie docierają do portu, okazuje się, że świat znajduje się na
krawędzi wojny nuklearnej. Dowództwo otrzymuje wiadomość, że w stronę Francji
zmierza pocisk z głowicą atomową. Załoga okrętu Titane otrzymuje rozkaz
kontrataku, po czym niezwłocznie wyrusza na misję, która może doprowadzić do
międzynarodowego konfliktu na niespotykaną dotąd skalę. Coś jednak nie daje
spokoju specjaliście od analizy podwodnych dźwięków. Jeżeli jego podejrzenia są
słuszne, to może się okazać, że najnowocześniejsza technologia przegra walkę z
genialnie zaplanowanym podstępem.

Kafarnaum
Dramat/ USA, Libia/ 120min
W zaniedbanej części Bejrutu wraz z rodzicami i kilkorgiem rodzeństwa mieszka 12letni Zain (Zain Al Rafeea). Chłopak pracuje fizycznie w sklepie mężczyzny, który
planuje poślubić jego młodszą siostrę. Każdego dnia odprowadza smutnym

wzrokiem vana wiozącego jego rówieśników do szkoły oraz kłóci się z dorosłymi. Te
awantury w końcu znajdą finał na sądowej sali. Zain pozywa rodziców za to, że się
urodził. Takich jak on - systemowo zaniedbywanych, pozbawionych dzieciństwa,
odciętych od edukacji - jest wielu.

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.

