Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” - REPERTUAR LISTOPAD 2021
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.
Najbardziej aktualne informacje dotyczące repertuaru dostępne są na stronie
www.lck-fregata.pl

Piątek, 12.11.2021
16:00 - Ron Usterka
18:00 - To musi być miłość
20:00 - Pitbull
Sobota, 13.11.2021
16:00 - Ron Usterka
18:00 - To musi być miłość
20:00 - Pitbull
Niedziela, 14.11.2021
16:00 - Ron Usterka
18:00 - To musi być miłość
20:00 - Pitbull
Poniedziałek, 15.11.2021
16:00 - Ron Usterka
18:00 - To musi być miłość
20:00 - Pitbull
Wtorek, 16.11.2021
16:00 - Ron Usterka
18:00 - To musi być miłość
20:00 - Pitbull
Środa, 17.11.2021
Kino nieczynne - stand-up

Czwartek, 18.11.2021
19:00 - koncert Grupy BEZ JACKA i zespołu Cztery Pory Miłowania
Bilety w cenie 30 złotych dostępne są w kasie kina przy ulicy Gdańskiej 12 oraz za pośrednictwem
strony www.lck-fregata.pl

Piątek, 19.11.2021
15:45 - Wilk, lew i ja - PREMIERA
17:45 - Bo we mnie jest seks - PREMIERA
20:00 - Pitbull
Sobota, 20.11.2021
13:30 - Wilk, lew i ja
15:30 - Bo we mnie jest seks
17:30 - Po miłości/Pour lamour
20:00 - Pitbull
Niedziela, 21.11.2021
15:45 - Wilk, lew i ja
17:45 - Bo we mnie jest seks
20:00 - Pitbull
Poniedziałek, 22.11.2021
Kino nieczynne
Wtorek, 23.11.2021
15:45 - Wilk, lew i ja
17:45 - Bo we mnie jest seks
20:00 - Pitbull
Środa, 24.11.2021
Kino nieczynne
Czwartek, 25.11.2021
15:45 - Wilk, lew i ja
17:45 - Bo we mnie jest seks
20:00 - Pitbull
Piątek, 26.11.2021

20:15 - Dziewczyny z Dubaju - PREMIERA
Sobota, 27.11.2021
15:30 - Nasze magiczne Encanto - PREMIERA
17:45 - Nasze magiczne Encanto
20:00 - Dziewczyny z Dubaju
Niedziela, 28.11.2021
15:30 - Nasze magiczne Encanto
17:45 - Nasze magiczne Encanto
20:00 - Dziewczyny z Dubaju
Poniedziałek, 29.11.2021
Kino nieczynne - spektakl
Wtorek, 30.11.2021
15:30 - Nasze magiczne Encanto
17:45 - Nasze magiczne Encanto
20:00 - Dziewczyny z Dubaju
Środa, 01.12.2021
15:30 - Nasze magiczne Encanto
17:45 - Nasze magiczne Encanto
20:00 - Dziewczyny z Dubaju
Czwartek, 02.12.2021
Kino nieczynne
OPISY
To musi być miłość
Komedia romantyczna/ Polska/100 min/od 13 lat
Kto powiedział, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach? Trzy siostry są
przyjaciółkami od serca, które trzymają się razem na dobre i za złe, niezależnie od
wybryków swoich facetów. Gdy ich matka postanawia uciec z miasta i w samotności
przemyśleć jeszcze raz decyzję o ślubie, niespodziewanie dołączają do niej córki.
Choć pobyt rozpoczynają na kanapie w stylu Bridget Jones, w ramach rodzinnych

obrad muszą zdecydować co dalej, bo każda z kobiet przechodzi teraz własne,
miłosne zawirowania. Czy ich faceci w swojej totalnej niezdarności znajdą sposób,
żeby odzyskać serca sióstr?

Ron usterka
Animacja/ USA, Wielka Brytania/107 min/ od 5 lat
„Ron usterka” to historia Barneya, społecznie wycofanego gimnazjalisty i Rona, jego
nowego, chodzącego i mówiącego robota, który ma być jego „Najlepszym
przyjacielem z pudełka”. Przezabawne awarie Rona, rozgrywające się na tle ery
mediów społecznościowych, wprowadzają ich w pełną akcji podróż, w której chłopiec
i robot odkryją prawdziwą przyjaźń.

Pitbull
Dramat, sensacyjny/Polska/112 min/od 15 lat
Kiedy podłożony na stacji paliw ładunek wybuchowy zabija policyjnego sapera,
komendant główny policji przydziela do sprawy Gebelsa z wydziału ds. zabójstw.
Śledztwo prowadzi go na trop przestępcy ze zbrojnego ramienia grupy Pershinga konstruktora bomb i porywacza, stojącego za dziesiątkami zamachów w Polsce i
ponad setką porwań w całym kraju. Konfrontacja bandyty i psa przeradza się w
regularną wojnę. Od tych wydarzeń mijają lata. Znany z serialu syn Gebelsa, Jarek,
który jest studentem informatyki na politechnice, wraz z kolegami znajduje ryzykowny
sposób na szybki zarobek i przy wykorzystaniu wiedzy zaczyna dokonywać włamań
do willi bogatych ludzi. Pech chce, że którejś nocy wybiera niewłaściwy dom, a
Gebels staje przed sytuacją bez wyjścia, w której musi wsadzić własne dziecko do
więzienia. Może być policjantem, który aresztuje przestępcę. Albo ojcem, który
uratuje dziecko.

Wilk, lew i ja
Familijny, przygodowy/Francja, Kanada/99 min/od 7 lat/ dubbing
Alma postanawia wrócić do krainy swojego dzieciństwa – jest to otoczony pięknym
lasem stary dom położony na malowniczej wyspie pośrodku jeziora w dzikich
ostępach Kanady. Kiedy była mała, wychowywała się tu ze swoim dziadkiem, który
uczył ją o przyrodzie i życiu w zgodzie z naturą. Wkrótce dziewczyna natrafia na
dwójkę niezwykłych nieznajomych – małego wilczka i urocze lwiątko. Pierwszy ze
zwierzaków to szczeniak zaprzyjaźnionej z dziadkiem Almy wilczycy, a drugi to

cudem uratowane z katastrofy lotniczej zwierzątko przeznaczone na cyrkową arenę.
Stworzenia stają się nierozłączne i zachowują jak rodzeństwo. Alma zabiera je do
domu i zostaje ich opiekunką, patrząc jak z każdym dniem się oswajają i coraz lepiej
sobie radzą z otaczającym światem. Okazuje się jednak, że zwierzaki są
poszukiwane i na trop Almy wpadają leśni strażnicy. Czy dziewczyna będzie mogła
liczyć na pomoc swoich najbliższych? Czu uda się ocalić niezwykłą przyjaźń i nie
dopuścić do rozłąki troskliwej opiekunki i jej podopiecznych? To początek największej
przygody ich życia!

Bo we mnie jest seks
Biograficzny, dramat/Polska/105min/od 15 lat
Warszawa, lata 60. Przed ekranami czarno-białych odbiorników zasiadają miliony
Polaków. I nagle ktoś przykuwa ich wzrok. To Kalina Jędrusik (Maria Dębska) –
zjawiskowa aktorka i piosenkarka, która wnosi koloryt do bezbarwnej rzeczywistości.
Kusi wdziękiem i seksapilem. Elektryzuje panów i oburza panie. Oto pierwsza
seksbomba PRL i polska Marylin Monroe.
Kalina nie chce się wpisywać w ówczesny model kobiety. Żyje na własnych
zasadach, co nie zawsze podoba się pruderyjnemu społeczeństwu i niektórym
wpływowym osobom u władzy. Liczne skandale, życie w miłosnym trójkącie z mężem
Stanisławem Dygatem (Leszek Lichota) i Luckiem (Krzysztof Zalewski),
kontrowersyjne wypowiedzi i epatujące seksapilem stroje sprawiają, że Kalina
zyskuje także miano naczelnej skandalistki PRL. A przecież największy skandal z jej
udziałem dopiero się zacznie…

PO MIŁOŚĆ / POUR L’AMOUR
Dramat/Polska/90min/od 16 lat
Kameralny dramat psychologiczny, którego akcja rozgrywa się współcześnie na
polskiej wsi. Emocjonujący koktajl z alkoholu i miłości, wzmocniony odwiecznym
wezwaniem „nigdy się nie poddawaj!”.
Marlena (47 l.) zmaga się z poważnym kryzysem małżeńskim wywołanym przez
alkoholizm jej męża Zbigniewa (50 l.). Za pośrednictwem Internetu poznaje
Senegalczyka Bruna (47 l.), który przywraca Marlenie poczucie własnej wartości i
kobiecości. Okazuje się jednak, że mężczyzna ma wobec niej nieco inne zamiary niż
stworzenie związku. Film dotyka problemu przemożnego dziś wpływu nowych
technologii na życie ludzi.

Dziewczyny z Dubaju
Dramat, erotyczny, sensacyjny/Polska/149 min/od 16 lat
Emi to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko
nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną
damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna
werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten
niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną
stronę…

Nasze magiczne Encanto
Animacja, familijny, przygodowy/USA/100 min/bez ograniczeń
„Nasze magiczne Encanto” opowiada historię niezwykłej rodziny Madrigal. Ich pełen
magii dom znajduje się w tętniącym życiem mieście - w cudownym i urokliwym
miejscu zwanym Encanto, ukrytym w górach Kolumbii. Magia Encanto sprawiła, że
każde dziecko w rodzinie posiada wyjątkową moc uzdrawiania, z wyjątkiem Mirabel.
Kiedy magia otaczająca Encanto jest w niebezpieczeństwie, Mirabel odkrywa, że to
właśnie ona, jako jedyna zwyczajna osoba w tej wyjątkowej rodzinie, może być jej
ostatnią nadzieją.

