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Piątek, 30.11.2018
16:00 - Dziadek do orzechów i cztery królestwa
18:00 - Miłość jest wszystkim
20:30 - Miłość jest wszystkim
Sobota, 1.12.2018
14:15 - Klakson i spółka
16:00 - Dziadek do orzechów i cztery królestwa
18:00 - Miłość jest wszystkim
20:30 - Miłość jest wszystkim
Niedziela, 2.12.2018
14:15 - Klakson i spółka
16:00 - Dziadek do orzechów i cztery królestwa
18:00 - Miłość jest wszystkim
20:30 - Miłość jest wszystkim
Poniedziałek, 3.12.2018
Kino nieczynne
Wtorek, 4.12.2018
16:00 - Klakson i spółka
18:00 - Dziadek do orzechów i cztery królestwa
20:00 - Miłość jest wszystkim
Środa, 5.12.2018
16:00 - Klakson i spółka
18:00 - Dziadek do orzechów i cztery królestwa
20:00 - Miłość jest wszystkim

Czwartek, 6.12.2018
16:00 - Miśków 2-óch w Nowym Jorku
18:00 - Dziadek do orzechów i cztery królestwa
20:00 - Miłość jest wszystkim
Piątek, 07.12.2018
18:00 - Miśków 2-óch w Nowym Jorku
20:00 - Bohemian Rhapsody
Sobota, 08.12.2018
18:00 - Miśków 2-óch w Nowym Jorku
20:00 - Bohemian Rhapsody
Niedziela, 09.12.2018
16:00 - Miśków 2-óch w Nowym Jorku
18:00 - Miśków 2-óch w Nowym Jorku
20:00 - Bohemian Rhapsody
Poniedziałek, 10.12.2018
Kino nieczynne
Wtorek, 11.12.2018
18:00 - Miśków 2-óch w Nowym Jorku
20:00 - Bohemian Rhapsody
Środa, 12.12.2018
18:00 - Miśków 2-óch w Nowym Jorku
20:00 - Bohemian Rhapsody
Czwartek, 13.12.2018
16:15 - Miśków 2-óch w Nowym Jorku
18:00 - Dyskusyjny Klub Filmowy – „The Square”
Piątek, 14.12.2018
16:00 - Grinch
18:00 - Grinch
20:00 - Narodziny gwiazdy

Sobota, 15.12.2018
14:30 - Miśków 2-óch w Nowym Jorku
16:15 - Grinch
18:00 - Grinch
20:00 - Narodziny gwiazdy
Niedziela, 16.12.2018
14:30 - Miśków 2-óch w Nowym Jorku
16:15 - Grinch
18:00 - Grinch
20:00 - Narodziny gwiazdy
Poniedziałek, 17.12.2018
17:00 - Spektakl Teatru Tańca Jeszcze 5 minut”
18:30 - Spektakl Teatru Tańca Jeszcze 5 minut”
Wtorek, 18.12.2018
16:15 - Grinch
18:00 - Grinch
20:00 - Narodziny gwiazdy
Środa, 19.12.2018
16:15 - Grinch
18:00 - Grinch
20:00 - Narodziny gwiazdy
Czwartek, 20.12.2018
16:15 - Grinch
18:00 - Grinch
20:00 - Narodziny gwiazdy
Piątek, 21.12.2018
16:15 - Grinch
18:00 - Grinch
20:00 - Narodziny gwiazdy
Sobota, 22.12.2018
Kino nieczynne

Niedziela, 23.12.2018
Kino nieczynne
Poniedziałek, 24.12.2018
Kino nieczynne
Wtorek, 25.12.2018
Kino nieczynne
Środa, 26.12.2018
16:00 - Grinch
18:00 - Grinch
20:00 - Pech to nie grzech - PREMIERA
Czwartek, 27.12.2018
16:00 - Grinch
18:00 - Grinch
20:00 - Pech to nie grzech
Piątek, 28.12.2018
20:00 - Pech to nie grzech
Sobota, 29.12.2018
18:00 - Pech to nie grzech
20:00 - Pech to nie grzech
Niedziela, 30.12.2018
18:00 - Pech to nie grzech
20:00 - Pech to nie grzech
Poniedziałek, 31.12.2018
Kino nieczynne
Wtorek, 01.01.2019
Kino nieczynne
Środa, 02.01.2019
20:00 - Pech to nie grzech

Czwartek, 03.01.2019
20:00 - Pech to nie grzech
Piątek, 04.01.2019
20:00 - Pech to nie grzech
Sobota, 05.01.2019
20:00 - Pech to nie grzech
Niedziela, 06.01.2019
20:00 - Pech to nie grzech

OPISY
Miłość jest wszystkim
Komedia/ Polska/ 130min
Grudniowy czas przedświątecznej gorączki rozpocznie się wraz z przypłynięciem do
miasta niezwykłego Świętego Mikołaja. Uruchomi to lawinę wyjątkowych zdarzeń.
Romans z najpopularniejszym polskim piłkarzem spotka kobietę, której nikt nie
nazwałby fanką futbolu. Zdrady i tajemnice zamieszają w niejednym małżeństwie, a
dopracowany w każdym szczególe ślub będzie mieć zaskakujący finał.

Dziadek do orzechów i cztery królestwa
Familijny, Fantasy/ USA/ 100min
Bohaterką filmu Dziadek do orzechów i cztery królestwa jest Clara, dziewczyna
poszukująca jedynego w swoim rodzaju klucza, który pozwoli jej otworzyć pudełko z
darem od zmarłej matki. W czasie poszukiwań trafia do tajemniczej, magicznej
krainy. Tam spotyka żołnierza, Phillipa. Razem stają do walki ze złą Matka Ginger,
władczynią Czwartego Królestwa, aby zdobyć klucz i zaprowadzić ład i porządek w
całej krainie.

Klakson i spółka
Animacja, Komedia/ Malezja, Brunei, Malediwy/ 90min
Klakson jest taksówką w wielkiej metropolii zamieszkanej przez auta. Lakier ma
nieco zdarty, pod maską czasem coś stuka, ale z reflektorów dobrze mu patrzy. Jak
mało kto zna tutejsze ulice, wie z kim trzymać sztamę, a komu lepiej nie wjeżdżać w
drogę. Gdy pewna urocza czerwona wyścigówka wpadnie w kłopoty, Klakson będzie
musiał stanąć maska w maskę z hersztem gangu wielotonowych ciężarówek, które

nie boją się nawet radiowozów. Klakson da z siebie pełną moc, skrzyknie wszystkich
blaszanych kumpli i paląc gumy ruszy do boju. Bo gdy ma się odwagę i olej w silniku,
niestraszny żaden poślizg.

Bohemian Rapsody
Biograficzny, Dramat/ USA, Wielka Brytania/ 134min
Porywająca opowieść o zespole Queen, jego muzyce i niezwykłym
wokaliście Freddie’em Mercurym (Rami Malek – serial TV ”Mr. Robot”), który
przełamując stereotypy i konwencje, zdobył uwielbienie niezliczonych fanów. Film
ukazuje błyskotliwą karierę zespołu, który dzięki ikonicznym utworom i
rewolucyjnemu brzmieniu wspiął się na szczyty sławy, dopóki skandalizujący styl
życia Mercury’ego nie postawił wszystkiego pod znakiem zapytania. Triumfalny
powrót zespołu podczas koncertu na rzecz Live Aid z udziałem cierpiącego na
śmiertelną chorobę Mercury’ego wszedł na trwałe do historii muzyki rockowej i po
dziś dzień stanowi źródło inspiracji dla wszystkich tych, którzy czują się inni,
niepoprawnych marzycieli i wielbicieli muzyki na całym świecie.
The square
Komedia/ Francja, Dania, Niemcy, Szwecja/ 144min
Christian (Claes Bang) ma wszystko pod kontrolą. Jest atrakcyjnym mężczyzną o
wielkim uroku osobistym. Niedawno się rozwiódł i lubi wdawać się w
niezobowiązujące romanse, a młoda amerykańska dziennikarka (Elisabeth Moss)
może okazać się jego nowym trofeum. Na co dzień Christian jest dyrektorem
prestiżowego muzeum sztuki nowoczesnej, co daje mu władzę i idealną pozycję
społeczną. Do tego przykładnie opiekuje się córkami, jeździ kosztującą fortunę Teslą
i wspomaga potrzebujących – zwłaszcza, jeśli nie wymaga to od niego zbyt dużego
wysiłku. Jednak podczas przygotowań do premiery instalacji "The Square", z którą
wiąże ogromne nadzieje, utrzymanie starannie pielęgnowanego wizerunku okaże się
być dla niego nie lada wyzwaniem.
Grinch
Animacja/ Chiny, USA/ 90min
Grinch znów powraca, by zepsuć wszystkim ten szczególny świąteczny czas.
Mieszkańcy Ktosiowa z niecierpliwością oczekują Białego Bożego Narodzenia,
najpiękniejszego czasu w roku. I tylko on, zielony stwór Grinch, nie znosi świąt i zrobi
wszystko, by je zepsuć.

Miśków 2- óch w Nowym Yorku
Animacja/ Indie, USA/ 91min

Mianowany na króla Arktyki, sympatyczny Misiek powraca do Ameryki. W Nowym
Jorku, z rąk burmistrza, ma odebrać największe z możliwych odznaczeń – Wielki
Klucz do Miasta. Na uroczystą galę Misiek stawia się w towarzystwie syna – Juniora,
trójki rozbrykanych lemingów oraz dawno niewidzianych przyjaciółek – Olimpii i Very.
Niestety w trakcie imprezy ktoś kradnie Wielki Klucz, a wkrótce po tym do telewizji
trafia nagranie, na którym widać naszego bohatera… rabującego nowojorskie banki.
W jednej chwili, z ulubieńca Ameryki, Misiek staje się najbardziej poszukiwanym
zwierzakiem w kraju. A to nie koniec kłopotów, bo z rodzinnego bieguna docierają do
Miśka niepokojące wieści... Okazuje się, że bezduszny biznesmen planuje rozpuścić
lodowce i zabutelkować całą powstałą z nich wodę. Czy bohater zdoła go
powstrzymać, zanim ostatni lodowiec zamieni się w zgrzewkę mineralnej?
Narodziny Gwiazdy
Dramat, Muzyczny/ USA/ 135min
Cooper wciela się w rolę Jacksona Maine’a, gwiazdora muzyki country, którego
kariera chyli się ku upadkowi, kiedy odkrywa utalentowaną, nieznaną nikomu
piosenkarkę Ally (w tej roli Lady Gaga). Kiedy między tą dwójką wybucha płomienny
romans, Jack nakłania Ally do wyjścia z cienia i pomaga jej osiągnąć sławę. Jednak
gdy kariera Ally w szybkim tempie przyćmiewa dokonania Jacka, jest mu coraz
trudniej poradzić sobie z własną gasnącą gwiazdą.

Pech to nie grzech
Komedia romantyczna/ Polska/
Odnosząca sukcesy bizneswoman – Natalia (Maria Dębska) nie ma szczęścia w
miłości i z powodu pecha nie lubi poddawać się romantycznym uniesieniom.
Wszystko zmienia się, gdy pewnego dnia staje się świadkiem zawarcia niezwykłego
zakładu. Jej najlepszy przyjaciel i partner w interesach – Piotr (Mikołaj Roznerski)
oraz jego piękna narzeczona – Weronika (Barbara Kurdej-Szatan) zakładają się o to,
że Natalia przez trzy miesiące z nikim się nie zwiąże i w nikim się nie zakocha.
Chcąc odegrać się na znajomych, bohaterka daje się wciągać w romantyczną
intrygę. W konsekwencji ląduje w ramionach amanta z branży komputerowej –
Adama (Krzysztof Czeczot). Ich romans, choć początkowo udawany, nieoczekiwanie
przeradza się w coś więcej. Tymczasem odliczający dni do własnego ślubu Piotr
zaczyna rozumieć, że być może z Natalią wiązało go coś więcej niż przyjaźń i
wspólny biznes…

