Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” - REPERTUAR LUTY 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, 1.02.2019
19:00 - Koncert bluesowy zespołu HAWK. Wstęp wolny.
Sobota, 2.02.2019
13:45 - Ralph Demolka w Internecie 2D
15:45 - Ralph Demolka w Internecie 3D
18:00 - Miszmasz czyli Kogel Mogel 3
20:00 - Miszmasz czyli Kogel Mogel 3
Niedziela, 3.02.2019
13:45 - Ralph Demolka w Internecie 2D
15:45 - Ralph Demolka w Internecie 3D
18:00 - Miszmasz czyli Kogel Mogel 3
20:00 - Miszmasz czyli Kogel Mogel 3
Poniedziałek, 4.02.2019
Kino nieczynne
Wtorek, 5.02.2019
16:00 - Ralph Demolka w Internecie 2D
18:00 - Miszmasz czyli Kogel Mogel 3
20:00 - Miszmasz czyli Kogel Mogel 3
Środa, 6.02.2019
16:00 - Ralph Demolka w Internecie 2D
18:00 - Miszmasz czyli Kogel Mogel 3
20:00 - Miszmasz czyli Kogel Mogel 3
Czwartek, 7.02.2019

17:00 i 20:00 - Kabaret Hrabi. Bilety dostępne są w kasie kina i na
stronie www.lck-fregata.pl
Piątek, 08.02.2019
16:00 - Lego Przygoda 2 (2D) - PREMIERA
18:00 - Planeta Singli 3 - PREMIERA
20:00 - Planeta Singli 3
Sobota, 09.02.2019
14:15 - Lego Przygoda 2 (2D)
16:00 - Lego Przygoda 2 (3D)
18:00 - Planeta Singli 3
20:00 - Planeta Singli 3
Niedziela, 10.02.2019
12:00 - Ralph Demolka w Internecie 2D
14:15 - Lego Przygoda 2 (2D)
16:00 - Lego Przygoda 2 (3D)
18:00 - Planeta Singli 3
20:00 - Planeta Singli 3
Poniedziałek, 11.02.2019
10:00 - Ralph Demolka w Internecie 2D
12:00 - Asteriks i Obeliks. Tajemnica magicznego wywaru
Wtorek, 12.02.2019
10:00 - Ralph Demolka w Internecie 2D
12:00 - Mary Poppins powraca
16:00 - Lego Przygoda 2 (2D)
18:00 - Planeta Singli 3
20:00 - Planeta Singli 3
Środa, 13.02.2019
10:00 - Asteriks i Obeliks. Tajemnica magicznego wywaru
12:00 - Ralph Demolka w Internecie 2D
16:00 - Lego Przygoda 2 (2D)
18:00 - Planeta Singli 3
20:00 - Planeta Singli 3

Czwartek, 14.02.2019
12:00 - Ralph Demolka w Internecie 2D
16:00 - Lego Przygoda 2 (2D)
18:00 - Planeta Singli 3
20:00 - Planeta Singli 3
Piątek, 15.02.2019
12:00 - Asteriks i Obeliks. Tajemnica magicznego wywaru
16:00 - Lego Przygoda 2 (2D)
18:00 - Planeta Singli 3
20:00 - Planeta Singli 3
Sobota, 16.02.2019
16:00 - Lego Przygoda 2 (2D)
18:00 - Planeta Singli 3
20:00 - Planeta Singli 3
Niedziela, 17.02.2019
16:00 - Lego Przygoda 2 (2D)
18:00 - Planeta Singli 3
20:00 - Planeta Singli 3
Poniedziałek, 18.02.2019
Kino nieczynne
Wtorek, 19.02.2019
10:00 - Lego Przygoda 2 (2D)
12:00 - Mary Poppins powraca
18:00 - Dyskusyjny Klub Filmowy - Zimna wojna
Środa, 20.02.2019
12:00 - Sekretny świat kotów
16:00 - Lego Przygoda 2 (2D)
18:00 - Planeta Singli 3
20:00 - Planeta Singli 3
Czwartek, 21.02.2019
10:00 - Ralph Demolka w Internecie 2D
12:00 - Królowa Śniegu: Po drugiej stronie lustra

16:00 - Lego Przygoda 2 (2D)
18:00 - Planeta Singli 3
20:00 - Planeta Singli 3
Piątek, 22.02.2019
12:00 - Chłopiec z burzy
16:00 - Chłopiec z burzy
18:00 - Kobiety Mafii 2 - PREMIERA
20:30 - Kobiety Mafii 2
Sobota, 23.02.2019
16:00 - Chłopiec z burzy
18:00 - Kobiety Mafii 2
20:30 - Kobiety Mafii 2
Niedziela, 24.02.2019
14:00 - Niedzielne spotkania z teatrem - „Pan Brzuchatek”. Spektakl dla
dzieci od 2 lat. Bilety w cenie 10 złotych w kasie kina oraz na stronie
www.lck-fregata.pl
16:00 - Chłopiec z burzy
18:00 - Kobiety Mafii 2
20:30 - Kobiety Mafii 2
Poniedziałek, 25.02.2019
18:00 - Andre Rieu: Koncert karnawałowy z Sydney 2019 - retransmisja
koncertu w kinie „Fregata”. Bilety w cenie 20 złotych.
Wtorek, 26.02.2019
16:00 - Chłopiec z burzy
18:00 - Kobiety Mafii 2
20:30 - Kobiety Mafii 2
Środa, 27.02.2019
16:00 - Chłopiec z burzy
18:00 - Kobiety Mafii 2
20:30 - Kobiety Mafii 2
Czwartek, 28.02.2019
16:00 - Chłopiec z burzy

18:00 - Kobiety Mafii 2
20:30 - Kobiety Mafii 2
Opisy filmów
Ralph Demolka w internecie
Animacja, Familijny, Komedia/ USA/ 112min
Akcja filmu Ralph Demolka w Internecie przenosi się z salonu gier do przepastnego i
dynamicznie rozwijającego się świata Internetu. Czy Internet przetrwa demolkę
Ralpha? Ralph, czarny charakter gry wideo, wraz z przyjaciółką Wandelopą von
Cuks wyruszają na tułaczkę po sieci w poszukiwaniu pewnej części zamiennej,
niezbędnej by ocalić grę Wandelopy. Z pomocą zagubionym w nieznanym świecie
bohaterom przychodzą sławni mieszkańcy Internetu i postaci znanych gier.
W filmie gościnnie występują księżniczki Disneya, po raz pierwszy razem na dużym
ekranie!

Lego Przygoda 2
Animacja/ Australia, Dania, USA/ 100min
Minęło pięć lat od czasu, kiedy wszystko było czadowe. Mieszkańcy Klocburga stoją
w obliczu nowego, ogromnego zagrożenia. Pochodzący z kosmosu najeźdźcy LEGO
DUPLO niszczą wszystko w tak szybkim tempie, że nikt nie nadąża z
odbudowywaniem. Aby ich pokonać i przywrócić spokój w świecie LEGO, Emmet,
Lucy, Batman wraz z przyjaciółmi wyruszą w podróż do odległych, nieodkrytych
światów, w tym do dziwacznej galaktyki, w której wszystko jest musicalem. Podróż ta
będzie sprawdzianem ich odwagi, kreatywności i umiejętności Master Builderskich, a
ponadto ukaże, jak bardzo są wyjątkowi.

Miszmasz czyli Kogel Mogel 3
Komedia obyczajowa/ Polska/ 100min
Główna bohaterka Kasia (Grażyna Błęcka-Kolska) nadal mieszka we wsi Brzózki i
walczy z niechcianym zalotnikiem Staszkiem Kolasą. Do Polski wraca
niespodziewanie jej syn Marcin (Nikodem Rozbicki) i od razu wpada w kłopoty.
Chłopak ma pomysł na niecodzienny biznes… W tym czasie w Warszawie w rodzinie
Wolańskich wybucha kryzys. Wolańska (Ewa Kasprzyk) – celebrytka i słynna
sekstrenerka – wydaje kontrowersyjną książkę. Jej bliscy – mąż (Zdzisław Wardejn) i
córka Agnieszka (Aleksandra Hamkało) – buntują się i uciekają z domu.
Postanawiają najpierw odwiedzić Piotrusia (Maciej Zakościelny), który dziś wiedzie

wygodne życie u boku żony Marleny (Katarzyna Skrzynecka). Następnie ruszają w
nieznane, a finał tej wycieczki znów przejdzie do legendy!

Planeta Singli 3
Komedia romantyczna/ Polska/ ? min
Każdy ma problemy z rodziną. Tomek i Ania wreszcie decydują się na ślub. Wesele –
na prośbę Ani – odbędzie się na wsi, u krewnych Tomka, z którymi ten od pewnego
czasu nie utrzymuje kontaktów. Okaże się, że jego bracia i matka są jak włoska
rodzina – każda rozmowa grozi wybuchem, a od wielkiej miłości do awantury jest
czasami tylko krok. Do tego matka Ani, która przyjeżdża na wesele z dużo młodszym
partnerem, rozmija się z wyobrażeniami matki Tomka o statecznej teściowej dla
syna. Nie zabraknie nowych problemów w życiu weselnych gości – Oli i Bogdana,
których małżeństwo zostanie wystawione na ciężką próbę przez raczkującego
Mikołaja, a także Zośki, która polską wieś oglądała dotychczas tylko na Instagramie.
Ale prawdziwą iskrą pod beczką prochu będzie dopiero niespodziewany przyjazd na
ślub od lat niewidzianego ojca Tomka.

Asteriks i Obeliks. Tajemnica magicznego wywaru
Animacja, Familijny/ Francja/ 85min
Po pechowym upadku z drzewa, podczas zbiorów jemioły, druid Panoramiks
postanawia przejść na emeryturę. Wcześniej jednak musi zadbać o bezpieczeństwo
wioski i znaleźć dla siebie godnego następcę. W towarzystwie Asteriksa i Obeliksa
wyrusza więc w świat, w poszukiwaniu młodego utalentowanego druida, któremu
mógłby powierzyć tajemnicę magicznego wywaru. Tymczasem o problemach Galów
dowiadują się ich najwięksi wrogowie. Dowodzeni przez Juliusza Cezara i złego
druida Sulfuriksa, Rzymianie wymyślają intrygę, która pozwoli im zdobyć przepis na
eliksir siły. Tak rozpoczyna się wielka, zaczarowana przygoda – prawdziwy kocioł
śmiechu i zaskakujących zdarzeń!

Sekretny świat kotów
Animacja, Komedia/ Chiny/ 105min
Życie młodego kota Oskara to istna sielanka. Mieszka z tatą u dobrej pani, gdzie
niczego im nie brakuje. Pani zaś jest przekonana, że lepiej ułożonych i
grzeczniejszych kotów ze świecą szukać. Ale wkrótce odkryje, że nie do końca ma
rację! Oskar to niespokojny duch, który od dziecka marzy o wielkiej przygodzie. Gdy
usłyszy opowieść o mitycznej kociej krainie - Miaukocji, postanowi wbrew

rodzicielskim zakazom wyruszyć w drogę. Wielki świat okazuje się bardziej
skomplikowany i niebezpieczny niż mały kotek sobie wyobrażał. Na szczęście z
pomocą Oskarowi rusza tata, który musi porzucić kanapowy tryb życia i przypomnieć
sobie jak to było być młodym dachowcem. W pełnej przygód wędrówce towarzyszy
mu postrzelona papuga o złotym sercu. Wkrótce mały Oskar odkryje to, o czym
marzą wszystkie koty, ale czy będzie to Miaukocja… to się dopiero okaże.

Zimna wojna
Dramat/ Polska, Francja, Wielka Brytania, / 84min
Historia trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie umieją żyć bez siebie, ale
równocześnie nie potrafią być razem. Wydarzenia pokazane w ,,Zimnej wojnie"
rozgrywają się w latach 50. i 60. XX wieku, w Polsce i budzącej się do życia Europie,
a w ich tle wybrzmiewa wyjątkowa ścieżka dźwiękowa, będąca połączeniem polskiej
muzyki ludowej z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku.

Królowa Śniegu: Po drugiej stronie lustra
Animacja/ Rosja/ 80min
W świecie rządzonym przez czary, Gerda jest jedną z niewielu osób pozbawionych
magicznych zdolności. Choć fakt ten stale komplikuje jej życie, bohaterka nie podaje
się i dzielnie pomaga rodzinie w prowadzeniu magicznego sklepiku z zaklęciami.
Niestety, pewnego dnia rodzice dziewczynki oraz jej brat – Kai zostają porwani przez
Króla Haralda. Okrutny władca i wielki wróg wszystkiego, co magiczne, zsyła
najbliższych Gerdy do Krainy Luster – ponurego miejsca, w którym nie działają
żadne czary. Żeby ocalić rodziców i brata, dziewczynka będzie musiała zdobyć
pewien legendarny przedmiot. Nieoczekiwanie, jedyną osobą mogącą pomóc
Gerdzie w niebezpiecznej misji staje się jej odwieczna rywalka – oziębła i tajemnicza
Królowa Śniegu.

Chłopiec z burzy
Familijny/ Australia/ 99min
Kilkuletni Michael mieszka z tatą w małej chatce nad brzegiem oceanu. Pewnego
dnia podczas zabawy na plaży znajduje trzy osierocone malutkie pelikany.

Kobiety mafii 2
Sensacyjny/ Polska/ 139min

Po przejęciu władzy nad stolicą, gang Niani przygotowuje się do największej akcji
przemytniczej w dziejach kraju. Będąca postrachem Warszawy grupa sprowadza do
kraju tonę kolumbijskiej kokainy. Kiedy towar znika w podejrzanych okolicznościach,
a kartel żąda głów, do Polski trafia śmiertelnie niebezpieczna Aida . Kolumbijka
znajduje sojusznika w osobie trójmiejskiego przemytnika – Mata. Mafioso od dawna
pragnie umocnić swoją pozycję w półświatku, ale jego plany komplikują napięte
relacje ze zbuntowaną córką – Stellą. W tym samym czasie na wolność wychodzi
Spuchnięta Anka. Kochająca luksusy maniakalna zakupoholiczka cudem przeżyła
więzienne piekło, po którym z trudem odnajduje się w nowej rzeczywistości.
Wystarczy jednak nieoczekiwane zdarzenie, by znalazła się na celowniku
ogólnopolskich mediów i z dnia na dzień stała się „mafijną celebrytką”. W tym samym
czasie poza granicami, w Maroko, Siekiera przeżywa burzliwy romans z Amirem –
bojownikiem państwa islamskiego. Kiedy mężczyzna ginie w brawurowej akcji z
udziałem komandosów GROM-u, pałająca zemstą zabójczyni powraca do Polski. Ma
do wypełnienia śmiercionośny plan.

Mary Poppins powraca
Musical/ USA/ 140min
Mary Poppins pomaga nowemu pokoleniu rodziny Banksów odnaleźć radość i
zachwyt życiem, które zatracili w szarej codzienności. Niezawodna niania i jej
magiczne zdolności jak zwykle przemienią każde zadanie w niezapomnianą,
fantastyczną przygodę!

