Lęborskie Centrum Kultury „Fregata”– REPERTUAR CZERWIEC 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, 31.05.2019
20:00 - Koncert jazzowy zespołu Algorhythm
Sobota, 01.06.2019
14:00 - Pokemon: Detektyw Pikachu
16:00 - Paskudy. UglyDolls
18:00 - Pokemon: Detektyw Pikachu
20:00 - John Wick 3
Niedziela, 02.06.2019
14:00 - Pokemon: Detektyw Pikachu
16:00 - Paskudy. UglyDolls
18:00 - Pokemon: Detektyw Pikachu
20:00 - John Wick 3
Poniedziałek, 03.06.2019
Kino nieczynne
Wtorek, 04.06.2019
16:00 - Paskudy. UglyDolls
18:00 - Pokemon: Detektyw Pikachu
20:00 - John Wick 3
Środa, 05.06.2019
16:00 - Paskudy. UglyDolls
18:00 - Pokemon: Detektyw Pikachu
20:00 - John Wick 3
Czwartek, 06.06.2019
16:00 - Paskudy. UglyDolls
18:00 - Pokemon: Detektyw Pikachu
20:00 - John Wick 3

Piątek, 07.06.2019
16:00 - Paskudy. UglyDolls
18:00 - Pokemon: Detektyw Pikachu
20:00 - Let’s Dance
Sobota, 08.06.2019
18:00 - „Eksperyment” - spektakl TTJ5M
20:00 - Let’s Dance
Niedziela, 09.06.2019
14:00 - "Nad/podwodny Świat"- spektakl młodszej grupy TTJ5M JUNIOR
15:30 - "Nad/podwodny Świat"- spektakl młodszej grupy TTJ5M JUNIOR
18:00 - Pokemon: Detektyw Pikachu
20:00 - Let’s Dance
Poniedziałek, 10.06.2019
Kino nieczynne
Wtorek, 11.06.2019
16:00 - Paskudy. UglyDolls
18:00 - Pokemon: Detektyw Pikachu
20:00 - Let’s Dance
Środa, 12.06.2019
16:00 - Paskudy. UglyDolls
18:00 - Pokemon: Detektyw Pikachu
20:00 - Let’s Dance
Czwartek, 13.06.2019
16:00 - Paskudy. UglyDolls
18:00 - Pokemon: Detektyw Pikachu
20:00 - Let’s Dance
Piątek, 14.06.2019
20:00 - Stand-Up - Piotr Szumowski

Sobota, 15.06.2019

15:00 - Aladyn
17:30 - Aladyn
20:00 - Niedobrani
Niedziela, 16.06.2019
18:00 - Koncert Cuarteto Re!Tango
Poniedziałek, 17.06.2019
17:30 - Aladyn
20:00 - Niedobrani
Wtorek, 18.06.2019
17:30 - Aladyn
20:00 - Niedobrani
Środa, 19.06.2019
17:30 - Aladyn
20:00 - Niedobrani
Czwartek, 20.06.2019
17:30 - Aladyn
20:00 - Niedobrani
Piątek, 21.06.2019
15:45 - Kraina cudów
17:30 - Aladyn
20:00 - Rocketman
Sobota, 22.06.2019
15:45 - Kraina cudów
17:30 - Aladyn
20:00 - Rocketman
Niedziela, 23.06.2019
15:45 - Kraina cudów
17:30 - Aladyn
20:00 - Rocketman
Poniedziałek, 24.06.2019

Kino nieczynne
Wtorek, 25.06.2019
18:00 - Dyskusyjny Klub Filmowy - Sny wędrownych ptaków
Środa, 26.06.2019
18:00 - Kraina cudów
20:00 - Rocketman
Czwartek, 27.06.2019
18:00 - Kraina cudów
20:00 - Rocketman
Piątek, 28.06.2019
14:15 - Sekretne życie zwierzaków domowych 2 - PREMIERA
16:00 - Sekretne życie zwierzaków domowych 2
18:00 - Sekretne życie zwierzaków domowych 2
20:00 - Laleczka
Sobota, 29.06.2019
14:15 - Sekretne życie zwierzaków domowych 2
16:00 - Sekretne życie zwierzaków domowych 2
18:00 - Sekretne życie zwierzaków domowych 2
20:00 - Laleczka
Niedziela, 30.06.2019
14:15 - Sekretne życie zwierzaków domowych 2
16:00 - Sekretne życie zwierzaków domowych 2
18:00 - Sekretne życie zwierzaków domowych 2
20:00 - Laleczka

OPISY
John Wick 3
Thriller, Akcja/ USA/ 130min

Niedościgniony zabójca i miłośnik psów John Wick wpada w śmiertelnie poważne kłopoty.
Likwidując jednego z członków wszechpotężnej Gildii Zabójców, Wick staje się celem

najlepszych i najbardziej bezlitosnych fachowców w branży. Za jego głowę zostaje
wyznaczona nagroda, której nikt nie jest w stanie się oprzeć. Nie ma takiego miejsca na
Ziemi, gdzie mógłby się skryć. Nie ma takiego twardziela, który stanąłby po jego stronie.
Jego tropem rusza nawet tajemnicza piękność (Halle Berry), której boją się nawet umarli.
Czyżby era Johna Wicka dobiegła końca?

Paskudy
Animacja, Komedia, Przygodowy/ USA/ 87min
Paskudy są miłe, bystre i życzliwe, ale nietypowa uroda wyklucza je ze świata pięknych
lalek, które mają nieść radość dzieciom. Pogodzone z losem wiodą spokojny żywot w
położonej na uboczu mieścinie Uglyville. Dla małej zadziornej Moxy to jednak za mało. Ona
pragnie poznać świat i zrozumieć, dlaczego Paskudom nie dane jest trafiać do rąk
dzieciaków. Razem z grupą przyjaciół przedostaje się do skostniałego, pełnego reguł miasta
lalek idealnych. Wszystko tu jest eleganckie, symetryczne, ale zimne i pozbawione
uroku. Czy poczucie humoru i niespożyta energia Moxy może to zmienić i udowodnić, że nie
trzeba być idealnym, by być wspaniałym?! Czy Paskudy mają szansę spełnić swoje
marzenie i nieść radość dzieciom? No raczej, bo przecież paskudne jest cudne!

Pokemon: Detektyw Pikachu
Animacja, Familijny, Akcja/ USA, Japonia/ 104min
Cała historia rozpoczyna się w momencie, kiedy niezrównany prywatny detektyw Harry
Goodman znika w niewyjaśnionych okolicznościach, a jego 21-letni syn Tim próbuje ustalić,
co się wydarzyło. W śledztwie pomaga mu były partner Harry'ego - detektyw Pikachu,
przezabawny, dowcipny i uroczy Pokémon, który potrafi wprawić w osłupienie nawet samego
siebie. Tim i Pikachu, którzy odkrywają, że są w stanie się ze sobą porozumiewać, łączą siły,
aby rozwikłać tajemniczą zagadkę, przeżywając jednocześnie trzymającą w napięciu
przygodę. Wspólnie poszukują poszlak, przemierzając rozświetlone neonami ulice Ryme City
- rozległej, nowoczesnej metropolii, w której ludzie i Pokémony żyją tuż obok siebie w
hiperrealistycznym świecie. Spotykają na swojej drodze różne Pokémony i odkrywają
wstrząsający spisek, który może położyć kres tej harmonijnej koegzystencji i zagrozić całemu
światu Pokémonów.

Let’s Dance
Dramat, Komedia/ Francja/ 109min
Pasją Josepha jest breakdance. Rytmy hip-hopu pochłaniają go tak bardzo, że rezygnuje z
propozycji pracy w firmie ojca i postanawia wyjechać do Paryża, by rozpocząć taneczną
karierę. Gdy dociera do miasta, wspólnie ze swoją dziewczyną Emmą i jej najlepszym
przyjacielem Karimem, dołączają do jednej z miejscowych ekip breakdancerów. Razem
przygotowują się do międzynarodowego konkursu hip-hopowego. Jednak w dniu turnieju
Joseph dowiaduje się, że Emma go zdradza. To przekreśla jego udział w wymarzonej

imprezie. Zrozpaczony chłopak szybko poznaje jednak piękną i błyskotliwą Chloe, która
przygotowuje się do egzaminu wstępnego do szkoły baletowej w Nowym Jorku. Między nimi
pojawia się niezwykle silne uczucie. Dzięki wspólnej pasji do tańca i muzyki oraz rodzącej się
miłości stworzą razem coś, czego jeszcze nie było. Połączenie baletu i breakdance’u na
scenie okazuje się zapierającym dech w piersiach odkryciem.

Aladyn
Musical, Przygodowy, Baśń/ USA/ 128min
Guy Ritchie za kamerą? Nie będzie miejsca na nudę! Mistrz kina łotrzykowskiego
(„Porachunki”, „Przekręt”, „Sherlock Holmes”, „Kryptonim U.N.C.L.E.”) wziął na warsztat
historię ulicznego rozrabiaki Aladyna (Mena Massoud), który przeżywa liczne przygody w
fikcyjnym
portowym
mieście
Agrabah.

Niedobrani
Komedia/ USA/ 125min
Fred nie jest typem amanta. Potargana broda, kilka zbędnych kilogramów i ciuchy z liceum
nie czynią go ikoną stylu. Niewyparzony język i specyficzne poczucie humoru utrudniają
zawrotną karierę. Charlotte jest jego zupełnym przeciwieństwem. Piękna, ambitna i
powściągliwa przebojem zdobywa polityczne szczyty i mogłaby mieć każdego mężczyznę,
gdyby tylko znalazła czas na życie prywatne. Gdy bezrobotny i spłukany Fred Flarsky
spotyka po latach swą dawną nianię i miłość z dzieciństwa Sekretarz Stanu Charlotte Field,
wydaje się, że nie ma na świecie bardziej niedobranej pary. A jednak coś iskrzy. I to na tyle
intensywnie, że Charlotte wbrew protestom doradców, zatrudnia Freda jako autora swych
przemówień.

Rocketman
Biograficzny, Dramat, Fantasy/ Wielka Brytania/ 121min
Historia życia Eltona Johna ukazująca artystę od jego najmłodszych lat w Królewskiej
Akademii Muzycznej po długoletnią współpracę z autorem tekstów, Berniem Taupinem.

Kraina cudów
Animacja, Komedia, Przygodowy/ Hiszpania, USA/ 85min
June, urodzona optymistka, dla której każdy nowy dzień jest nową przygodą,
niespodziewanie odkrywa nieprawdopodobne, ukryte w lesie wesołe miasteczko – pełne
niezwykłych atrakcji i zabawnych mówiących zwierząt. Tyle że coś tam nie gra… June
wkrótce odkryje, że park istnieje tylko w jej wyobraźni, jest więc jedyną osobą, która może

zaprowadzić tam porządek. Dziewczynka łączy siły z niezwykłymi zwierzakami, by ocalić
park i przywrócić jego cudowną atmosferę

Sekretne życie zwierzaków domowych 2
Animacja, Komedia, Przygodowy/ USA/ 95min
Druga część wielkiego przeboju „Sekretne życie zwierzaków domowych"". Pierwsza część
cieszyła się na całym świecie gigantyczną popularnością, ściągając do kin tłumy widzów.
Zachwytu
nie
kryli
także
krytycy
filmowi.
Poznamy dalsze losy najsłodszych zwierzaków świata, które, gdy tylko zamykamy drzwi,
wychodząc do szkół i pracy, prowadzą swoje pełne przygód sekretne życie
Druga część wielkiego przeboju „Sekretne życie zwierzaków domowych". Pierwsza część
cieszyła się na całym świecie gigantyczną popularnością, ściągając do kin tłumy widzów.
Zachwytu nie kryli także

Sny wędrownych ptaków
Dramat /Dania, Meksyk, Kolumbia/ 120 minut
Kolumbijska rodzina z plemienia Wayúu angażuje się w niezwykle dochodowe zajęcie sprzedaż marihuany amerykańskim hippisom.

Laleczka
Horror/USA/120 minut
"Laleczka" przedstawia historię Karen (Aubrey Plaza), która w prezencie urodzinowym daje
synowi (Gabriel Bateman) lalkę. Kobieta nie jest jednak świadoma złowieszczej natury
zabawki.

