Lęborskie Centrum Kultury „Fregata”- REPERTUAR LISTOPAD 2020
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, 30.10.2020
16:00 - Waleczne rybki
17:30 - 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy
20:00 - Saint Maud
Sobota, 31.10.2020
16:15 - Waleczne rybki
18:00 - Saint Maud
20:00 - Saint Maud
Niedziela, 01.11.2020
Kino nieczynne
Poniedziałek, 02.11.2020
Kino nieczynne
Wtorek, 03.11.2020
17:30 - 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy
20:00 - Saint Maud
Środa, 04.11.2020
18:00 - Waleczne rybki
20:00 - Szarlatan
Czwartek, 05.11.2020
18:00 - Waleczne rybki
20:00 - Jak najdalej stąd
Piątek, 06.11.2020
18:00 - Psy i koty 3. Łapa w łapę
20:00 - Obraz pożądania
Sobota, 07.11.2020
16:00 - Psy i koty 3. Łapa w łapę

18:00 - Psy i koty 3. Łapa w łapę
20:00 - Obraz pożądania
Niedziela, 08.11.2020
16:00 - Psy i koty 3. Łapa w łapę
18:00 - Psy i koty 3. Łapa w łapę
20:00 - Obraz pożądania
Poniedziałek, 09.11.2020
Kino nieczynne
Wtorek, 10.11.2020
18:00 - Psy i koty 3. Łapa w łapę
20:00 - Obraz pożądania
Środa, 11.11.2020
18:00 - Psy i koty 3. Łapa w łapę
20:00 - Obraz pożądania
Czwartek, 12.11.2020
18:00 - Psy i koty 3. Łapa w łapę
20:00 - Obraz pożądania
OPISY
Psy i koty 3: Łapa w łapę
Familijny/ USA/ b.o/ 84min
Mija 10 lat od stworzenia zaawansowanego międzygatunkowego systemu ochrony
opracowanego i monitorowanego zarówno przez koty, jak i psy. Jego celem jest
utrzymanie pokoju w razie jakichkolwiek sporów. Ale pewien złoczyńca, spec od
techniki, włamuje się do sieci bezprzewodowych i przejmuje kontrolę nad
częstotliwościami słyszanymi tylko przez koty i psy. Doprowadza to do ponownego
konfliktu.
Globalna
kocio-psia
wojna
ZNOWU
WYBUCHA.
Zespół początkujących i niedoświadczonych agentów będzie musiał zawierzyć
starym dobrym zwierzęcym instynktom, aby przywrócić powszechny ład i harmonię
między psami a kotami.
Saint Maud
Horror/ Wielka Brytania/ od 15 lat/ 83min
Maud jest młodą dziewczyną, która przyjeżdża do luksusowej posiadłości Amandy –
byłej tancerki, która w ostatnich miesiącach życia korzysta z niego bez skrupułów.
Dziewczyna przekonana o swojej ważniejszej misji, niż tylko opieka nad konającą
Amandą, postanawia ocalić jej grzeszną duszę, co wkrótce zamienia się w
niebezpieczną obsesję...

Waleczne rybki
Animacja, Komedia/ USA/ b.o/ 75min
Dzielna papugoryba Alex z pomocą przyjaciół rusza na ratunek, aby powstrzymać
wyciek ropy i uchronić ocean przed katastrofą. Alex przez całe życie marzył o
zostaniu super bohaterem. Niespodziewanie dostaje swoją szansę, gdy w pobliżu
jego rafy koralowej pojawia się tajemnicza czarna substancja. Aleks i jego dzielni
kumple – konik morski Christin i rozdymka Ed podejmują decyzję o opuszczeniu rafy
by stawić czoła zagrożeniu i ocalić swój dom.
25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy
Dramat, Sensacyjny/ Polska/ od 15 lat/ 116min
Dramat sensacyjny, oparty na prawdziwych wydarzeniach, którymi żyła cała Polska.
Przedstawia życie Tomasza Komendy - młodego mężczyzny niesłusznie skazanego
na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo nastolatki. Po 18 latach odsiadki na jego
drodze pojawili się prokuratorzy i policjant, którzy postanowili odkryć prawdę stojącą
za zagadkową sprawą zatrzymanego. Twórcy filmu podejmują próbę znalezienia
odpowiedzi na do dziś nurtujące wszystkich pytania. Jak to mogło się wydarzyć?
Dlaczego niewinny człowiek musiał aż tyle lat czekać w celi na sprawiedliwość?
Szarlatan
Dramat/ Polska, Słowacja, Irlandia, Czechy/ od 15 lat/ 118min
Choć rozgrywa się w przeszłości, „Szarlatan” jest filmem jak najbardziej
współczesnym – podobnie jak jego bohater, zielarz Jan Mikolášek, dla którego
remedium na ludzkie cierpienie jest natura. Jej potężne moce zdolne są uzdrowić
ciało, ale w filmie Holland to także przestrzeń prawdziwej wolności dla ducha. Tylko w
łączności z nią możemy zrozumieć i zaakceptować to, kim naprawdę jesteśmy.
Alchemiczna niemal wiedza o właściwościach ziół, jaką posiadł Mikolášek, i jego
zdumiewający dar przenikania do ludzkiego wnętrza sprawiają, że do jego kliniki
ciągną tysiące potrzebujących. Ale ten dar ma także swoją ciemną stronę.
Obraz pożądania
Thriller/ USA, Wielka Brytania/ od 15 lat/ 99min
Ekscentryczny milioner Cassidy (Mick Jagger) niespodziewanie zaprasza do swojej
posiadłości nad jeziorem Como krytyka sztuki Jamesa Figuerasa (Claes Bang). Ma
wobec niego pewien plan. James pojawia się z piękną i tajemniczą Berenice
(Elizabeth Debicki). Oboje przeżywają właśnie namiętny romans i wspólny wyjazd
jest dla nich świetną okazją do bliższego poznania się. Podczas obiadu Cassidy
składa Jamesowi propozycję nie do odrzucenia. Chce, by ukradł dla niego wyjątkowy
obraz, którego obsesyjnie pragnie, obiecując mu w zamian sławę i karierę. James
przyjmuje zlecenie nie wiedząc, że wpada w niebezpieczną pułapkę chciwości,
ambicji i kłamstw, pociągając za sobą niczego nieświadomą Berenice. Oboje odkryją
prawdę, której nigdy nie chcieliby znać.
Jak najdalej stąd
Komedia, Dramat/ Polska, Irlandia/ od 15 lat/ 97min
Ola to zbuntowana nastolatka, która marzy o własnym samochodzie i większej
życiowej samodzielności. Niespodziewane i tragiczne wiadomości z Irlandii, gdzie od
lat pracuje jej ojciec, sprawiają, że wyrusza sama w daleką podróż. Los przeznacza
jej nie lada wyzwanie – w imieniu rodziny ma sprowadzić ciało zmarłego do Polski.

