Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” – REPERTUAR PAŹDZIERNIK 2018
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

Poniedziałek, 01.10.2018
Kino nieczynne
Wtorek, 02.10.2018
15:45 - Mała Stopa
17:30 - Kler
20:00 - Kler
Środa, 03.10.2018
16:00 - Spotkanie z Jerzym Górskim i projekcja filmu „Najlepszy”
20:15 - Kler
Czwartek, 04.10.2018
15:45 - Mała Stopa
17:30 - Kler
20:00 - Kler
Piątek, 05.10.2018
15:45 - Mała Stopa
17:30 - Kler
20:00 - Kler
Sobota, 06.10.2018
15:45 - Mała Stopa
17:30 - Kler
20:00 - Kler
Niedziela, 07.10.2018
14:00 - Mała Stopa
15:45 - Mała Stopa

17:30 - Kler
20:00 - Kler
Poniedziałek, 08.10.2018
18:00 - Kamerdyner
Wtorek, 09.10.2018
15:45 - Mała Stopa
17:30 - Kler
20:00 - Kler
Środa, 10.10.2018
15:45 - Mała Stopa
17:30 - Kler
20:00 - Kler
Czwartek, 11.10.2018
15:45 - Mała Stopa
17:30 - Kler
20:00 - Kler
Piątek, 12.10.2018
16:20 - Kopciuszek. Historia prawdziwa
18:00 - Serce nie sługa
20:00 - Serce nie sługa
Sobota, 13.10.2018
16:20 - Kopciuszek. Historia prawdziwa
18:00 - Serce nie sługa
20:00 - Serce nie sługa
Niedziela, 14.10.2018
16:20 - Kopciuszek. Historia prawdziwa
18:00 - Serce nie sługa
20:00 - Serce nie sługa
Poniedziałek, 15.10.2018
19:00 - Koncert bluesowy - Eddie Angel
Wtorek, 16.10.2018

18:00 - Kopciuszek. Historia prawdziwa
20:00 - Serce nie sługa
Środa, 17.10.2018
18:00 - Kopciuszek. Historia prawdziwa
20:00 - Serce nie sługa
Czwartek, 18.10.2018
18:00 - Kopciuszek. Historia prawdziwa
20:00 - Serce nie sługa
Piątek, 19.10.2018
16:20 - Kopciuszek. Historia prawdziwa
18:00 - Serce nie sługa
20:00 - 7 uczuć
Sobota, 20.10.2018
16:20 - Kopciuszek. Historia prawdziwa
18:00 - Serce nie sługa
20:00 - 7 uczuć
Niedziela, 21.10.2018
18:00 – Koncert w ramach Komeda Jazz Festiwal – Leszek Kułakowski
Love Songs
Poniedziałek, 22.10.2018
Kino nieczynne
Wtorek, 23.10.2018
18:00 - Dyskusyjny Klub Filmowy - Lato
Środa, 24.10.2018
18:00 - Serce nie sługa
20:00 - 7 uczuć
Czwartek, 25.10.2018
17:00 - Spektakl Different World
20:00 - 7 uczuć
Piątek, 26.10.2018
16:00 - Hotel Transylwania 3

18:00 - Hotel Transylwania 3
20:00 - 7 uczuć
Sobota, 27.10.2018
16:00 - Hotel Transylwania 3
18:00 - Hotel Transylwania 3
20:00 - 7 uczuć
Niedziela, 28.10.2018
16:00 - Hotel Transylwania 3
18:00 - Hotel Transylwania 3
20:00 - 7 uczuć
Poniedziałek, 29.10.2018
Kino nieczynne
Wtorek, 30.10.2018
16:00 - Hotel Transylwania 3
18:00 - Hotel Transylwania 3
20:00 - 7 uczuć

Środa, 31.10.2018
16:00 - Hotel Transylwania 3
18:00 - Hotel Transylwania 3
20:00 - Suspiria - Pokaz przedpremierowy
Czwartek, 01.11.2018
16:00 - Hotel Transylwania 3
18:00 - Hotel Transylwania 3
20:00 - Suspiria - Pokaz przedpremierowy
OPISY
Kler
Obyczajowy/ Polska/ 133min/od 15 lat
Przed kilkoma laty tragiczne wydarzenia połączyły losy trzech księży katolickich.
Teraz, w każdą rocznicę katastrofy, z której cudem uszli z życiem, duchowni
spotykają się, by uczcić fakt swojego ocalenia. Na co dzień układa im się bardzo
różnie. Lisowski (Jacek Braciak) jest pracownikiem kurii w wielkim mieście i robi
karierę, marząc o Watykanie. Problem w tym, że na jego drodze staje arcybiskup

Mordowicz (Janusz Gajos), pławiący się w luksusach dostojnik kościelny, używający
politycznych wpływów przy budowie największego sanktuarium w Polsce... Drugi z
księży – Trybus (Robert Więckiewicz) w odróżnieniu od Lisowskiego jest wiejskim
proboszczem. Sprawując posługę w miejscu pełnym ubóstwa, coraz częściej ulega
ludzkim słabościom. Niezbyt dobrze wiedzie się też Kukule (Arkadiusz Jakubik), który
– pomimo swojej żarliwej wiary – właściwie z dnia na dzień traci zaufanie parafian.
Wkrótce historie trójki duchownych połączą się po raz kolejny, a wydarzenia, które
będą mieć miejsce, nie pozostaną bez wpływu na życie każdego z nich.
Mała stopa
Animacja/ USA/ 96min
Przygodowa animacja "Mała Stopa" przedstawia legendę o Wielkiej Stopie z zupełnie
innej perspektywy, kiedy bystry, młody Yeti znajduje coś, co według niego nie istnieje
- człowieka. Wieści o tej "Małej Stopie” przynoszą mu sławę i wywołują poruszenie w
społeczności prostych Yeti, rodząc pytania o to, co jeszcze można znaleźć w wielkim
świecie otaczającym ich zaśnieżoną wioskę. To szalona opowieść o przyjaźni,
odwadze i radości odkrywania.
Serce nie sługa
Komedia romantyczna /Polska/ 90 min
„Serce nie sługa” to film o poszukiwaniu miłości. To zabawne i przejmujące
spojrzenie na współczesne związki. Związki ludzi, którzy przestali wierzyć w miłość,
choć w głębi duszy, właśnie na taką prawdziwą miłość czekają. Nie jest jednak łatwo
odnaleźć swoją drugą połówkę, nawet jeśli spędza się bardzo dużo czasu na
randkowaniu. Daria i Filip - główni bohaterowie filmu znają się od lat i są najlepszymi
przyjaciółmi. Filip to klasyczny „Piotruś Pan” i łamacz damskich serc. Po kolejnej,
upojnej nocy, gdy obudzi się obok nowo poznanej dziewczyny, poczuje, że chce
zmienić swoje życie i nadać mu sens. Przypomni przyjaciółce propozycję, którą złożył
jej kilka lat temu. Jeśli do trzydziestki nie będą w poważnych związkach, to pobiorą
się i razem wychowają dziecko. Daria na początku sceptycznie nastawiona do tego
pomysłu, w końcu się poddaje i ulega namowom przyjaciela. Każde z nich w pewnym
momencie będzie musiało odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to, co ich łączy to
przyjaźń, czy jednak kochanie? W chwili, gdy ich życie nabierze zupełnie nowego
smaku los pokrzyżuje ich plany. Czy miłość faktycznie potrafi przetrwać wszystko? A
przede wszystkim - czy trwa wiecznie?
Hotel Transylwania 3
Animacja, Komedia, Familijny/ USA/ 97 min
Tym razem Paka Draka wybierze się na ekskluzywne wakacje. Będą podróżować
luksusowym potwornym statkiem. W końcu od codziennej pracy w Hotelu
Transylwania trzeba kiedyś odpocząć. Czas na spokojne żeglowanie i korzystanie ze
wszystkich dobrodziejstw statku - od upiornych zawodów w siatkówkę przez
egzotyczne wycieczki aż po relaksujące opalanie pod światłem księżyca. Ale wakacje
ze snów szybko stają się wakacjami z koszmarów, kiedy Mavis spostrzega, że Drac
zakochał się w tajemniczej pani kapitan statku. Ericka ukrywa niebezpieczny sekret,
który zagraża gatunkowi potworów.
7 uczuć
Dramat, Komedia/ Polska/ 116 min

Strach, złość, smutek, radość, wstręt, zazdrość, wstyd. Adaś Miauczyński powraca
do czasów swojego dzieciństwa, kiedy – jak większość z nas – miał spory problem z
nazywaniem towarzyszących mu wtedy emocji. Aby poprawić jakość swego
dorosłego już życia, postanawia powrócić do tamtego nie do końca – jak się okazuje
– beztroskiego okresu, by nauczyć się przeżywania siedmiu podstawowych uczuć. Ta
ekstremalnie nieprzewidywalna podróż do przeszłości obfituje w szereg
przezabawnych, wręcz komicznych sytuacji, ale niesie za sobą również moc
wzruszeń i refleksji.
Kopciuszek. Historia prawdziwa
Animacja/ USA
Po przybyciu na królewski bal, Kopciuszek i jej przyjaciele odkrywają sekret. Okazuje
się, że prawdziwy książę został zamieniony w mysz, a jego miejsce na dworze zajął
oszust, kontrolowany przez podstępną wiedźmę. Aby uratować księcia i pokonać siły
zła, Kopciuszek uda się w niezwykłą, zaczarowaną podróż. Wspierana przez
wiernych towarzyszy, trzy myszki i rezolutną czarodziejkę, dzielna bohaterka zrobi
wszystko, by przywrócić ład w królestwie.
Lato
Biograficzny, Dramat, Muzyczny/ Rosja/ 126min
Lato 1981. Leningrad żyje rockiem ze szmuglowanych z Zachodu płyt Davida
Bowiego, Blondie, Lou Reeda, T-Rex czy Sex Pistols. Mike jest gwiazdą
undergroundowej sceny muzycznej i królem klubu rockowego, gdzie młodzież ma
przykazane słuchać koncertów na siedząco i w ciszy. Poszaleć można jedynie za
zamkniętymi drzwiami mieszkania, podczas prywatnych występów. Wiktor dopiero
zaczyna, ma za to talent, przyciągającą wzrok urodę i pisze świetne teksty. Tych
dwóch połączy nie tylko miłość do muzyki, ale i do Nataszy, mądrej i pięknej żony
Mike'a. Losy tego trójkąta stanowią centrum "Lata": czarno-białego (z nagłymi
wybuchami kolorów) filmu o miłosnym i artystycznym rozkwicie. Film Kiryła
Serebrennikowa zainspirowały autentyczne historie liderów leningradzkich grup:
Mike'a Naumenko (Zoopark) i Wiktora Coja (Kino).
Suspiria
Horror/ USA, Włochy/ 153min
Amerykańska tancerka Susie Bannon (Dakota Johnson), udaje do Berlina, aby
rozpocząć naukę w tamtejszej, prestiżowej szkole baletu. Jej przyjazd zbiega się w
czasie z tajemniczym zniknięciem Patricii (Chloë Grace Moretz) jednej z
wychowanek akademii. Susan, czyniąca niesamowite postępy pod okiem
ekscentrycznej dyrektor artystycznej szkoły – Madame Blanc (Tilda Swinton), szybko
zaprzyjaźnia się z inną tancerką Sarą (Mia Goth). Kiedy w szkole dochodzi do kilku
mrożących krew w żyłach incydentów, obie dziewczyny zaczynają nabierać
podejrzeń, co do prawdziwej natury akademii. Wkrótce Susie pozna jej największy,
mroczny sekret.

