
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” – REPERTUAR MARZEC 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, 1.03.2019
16:00 - Corgi, psiak Królowej - PREMIERA
17:45 - Kobiety Mafii 2 
20:30 - Kobiety Mafii 2

Sobota, 2.03.2019
14:15 - Corgi, psiak Królowej
16:00 - Corgi, psiak Królowej
17:45 - Kobiety Mafii 2 
20:30 - Kobiety Mafii 2

Niedziela, 3.03.2019
14:15 - Corgi, psiak Królowej
16:00 - Corgi, psiak Królowej
17:45 - Kobiety Mafii 2 
20:30 - Kobiety Mafii 2

Poniedziałek, 4.03.2019
Kino nieczynne

Wtorek, 5.03.2019
16:00 - Corgi, psiak Królowej
17:45 - Kobiety Mafii 2 
20:30 - Kobiety Mafii 2

Środa, 6.03.2019
16:00 - Corgi, psiak Królowej
17:45 - Kobiety Mafii 2 
20:30 - Kobiety Mafii 2

Czwartek, 7.03.2019
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16:00 - Corgi, psiak Królowej
17:45 - Kobiety Mafii 2 
20:30 - Kobiety Mafii 2

Piątek, 08.03.2019
16:00 - Corgi, psiak Królowej
18:00 - Całe szczęście - PREMIERA
20:15 - Całe szczęście 

Sobota, 09.03.2019
16:00 - Corgi, psiak Królowej
18:00 - Całe szczęście
20:15 - Całe szczęście 

Niedziela, 10.03.2019
18:00 - Koncert „Wieczór na kobiecą nutę”.  Na scenie zaprezentują się
artyści  ze Szkoły Wokalu działającej  w ramach LCK „Fregata”.  Wstep
wolny. Liczba miejsc ograniczona.

20:30 - Całe szczęście 

Poniedziałek, 11.03.2019
19:00 - „Zapora” - film dokumentalny. Wstęp bezpłatny.

Wtorek, 12.03.2019
16:00 - Corgi, psiak Królowej
18:00 - Całe szczęście
20:15 - Całe szczęście 

Środa, 13.03.2019
16:00 - Corgi, psiak Królowej
18:00 - Całe szczęście
20:15 - Całe szczęście 

Czwartek, 14.03.2019
16:00 - Corgi, psiak Królowej
18:00 - Całe szczęście
20:15 - Całe szczęście 



Piątek, 15.03.2019
16:00 - Jak wytresować smoka 3
18:00 - Całe szczęście
20:00 - Kurier - PREMIERA

Sobota, 16.03.2019
16:00 - Jak wytresować smoka 3
18:00 - Całe szczęście
20:00 - Kurier

Niedziela, 17.03.2019
16:00 - Jak wytresować smoka 3
18:00 - Całe szczęście
20:00 - Kurier

Poniedziałek, 18.03.2019
Kino nieczynne

Wtorek, 19.03.2019
16:00 - Jak wytresować smoka 3
19:00 - Dyskusyjny Klub Filmowy - Green Book

Środa, 20.03.2019
16:00 - Jak wytresować smoka 3
18:00 - Całe szczęście
20:00 - Kurier

Czwartek, 21.03.2019
16:00 - Jak wytresować smoka 3
18:00 - Całe szczęście
20:00 - Kurier

Piątek, 22.03.2019
16:00 - Robaczki z Zaginionej Dżungli
18:00 - Całe szczęście
20:00 - Ciemno, prawie noc - PREMIERA

Sobota, 23.03.2019
16:00 - Robaczki z Zaginionej Dżungli



18:00 - Całe szczęście
20:00 - Ciemno, prawie noc

Niedziela, 24.03.2019
16:00 - Robaczki z Zaginionej Dżungli
18:00 - Całe szczęście
20:00 - Ciemno, prawie noc

Poniedziałek, 25.03.2019
Kino nieczynne

Wtorek, 26.03.2019
16:30 - Ciemno, prawie noc
19:00 - Dyskusyjny Klub Filmowy - Faworyta

Środa, 27.03.2019
18:00 - Robaczki z Zaginionej Dżungli
20:00 - Ciemno, prawie noc

Czwartek, 28.03.2019
18:00 - Robaczki z Zaginionej Dżungli
20:00 - Ciemno, prawie noc

OPISY

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.



Corgi, psiak królowej
Animacja/ Belgia/ 90min
Rex  to  nieziemsko  rozpuszczony  śliczny  mały  corgi,  ulubiony  piesek  brytyjskiej
królowej. Mieszka w Pałacu Buckingham pławiąc się w iście królewskich luksusach i
powszechnym uwielbieniu. Jego wypielęgnowana łapa nie postała nigdy w zwykłym
parku,  a  ulicznego  mieszańca  nie  chciałby  obwąchać  nawet  przez  ogrodzenie.
Jednak  pewnego  dnia  na  skutek  szalonego  zbiegu  okoliczności  Rex  traci  swoją
pozycję  w  pałacu  i  trafia  do  londyńskiego  schroniska.  Otoczony  przez  gromadę
twardych czworonogów, które z niejednego śmietnika kości żarły, musi nauczyć się,
co  to  znaczy być  zwyczajnym psem:  na  kogo  warczeć,  a  komu pomerdać  i  jak
pogonić kota kotu. Próbując odnaleźć drogę do domu, Rex odkryje, że prawdziwych
przyjaciół nie poznaje się po pięknie wyczesanej sierści, ale po tym, że w potrzebie
potrafią wyciągnąć do ciebie pomocną łapę.

Całe szczęście
Komedia romantyczna/ Polska/ 109min
W spokojne i uporządkowane życie Roberta, muzyka z orkiestry symfonicznej, który
samotnie wychowuje dziesięcioletniego synka Filipa, niespodziewanie wbiega pełna
energii i uroku popularna gwiazda fitness Marta. Dwa różne charaktery, spojrzenia na
miłość i  życie.  Jej  świat to wielkie miasto,  egzotyczne podróże i  sport.  Marta ma
swoje programy telewizyjne, wydaje książki kulinarne, a jej twarz gości na okładkach
najpopularniejszych  magazynów.  Robert  to  chodzące  zaprzeczenie  "sportowego
trybu życia".  Jego świat to spokojna przystań, rodzicielskie wyzwania, kosz pełen
prania, klasówki z matematyki syna – wszystko to działa, dopóki w jego życiu nie
pojawia  się  Marta… Przebojowa gwiazda  i  onieśmielony jej  urokiem mężczyzna.
Dlaczego los ich połączył? Czy uda im się wspólnie odnaleźć "Całe szczęście"?

Jak wytresować smoka 3
Animacja,Familijny,Przygodowy/ USA/ 104min
Witamy (ponownie!) w krainie wikingów i dzikich smoków! Kolejne szalone przygody
Czkawki,  Nocnej  Furii,  Szczerbatka  i  innych  postaci  z  przebojowej  serii  filmów
animowanych „Jak wytresować smoka

Kurier
Historyczny, Sensacyjny/ Polska/ 100min
Sensacyjna historia szpiegowska, inspirowana misją Jana Nowaka-Jeziorańskiego -
"Kuriera z Warszawy". Jego samotna misja miała zdecydować o losach Polski i  II
wojny  światowej.  Ścigany  przez  wszystkie  wrogie  wywiady,  w  środku  nocy
przerzucony z hotelu Savoy do Żabna, spotyka ludzi, którzy na zawsze zmieniają
jego życie.

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.

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.

Ciemno, prawie noc
Kryminał, Thriller/ Polska
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…

Faworyta
Dramat, Komedia/ Irlandia, USA/ 119min
Pojawienie  się  na  angielskim  dworze  nowej  służącej  Abigail,  zaczyna  zagrażać
pozycji lady Sarah, która rządzi krajem w zastępstwie schorowanej królowej Anny.


