Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” – REPERTUAR LUTY 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, 26.02.2021
17:30 - Trolle 2
19:30 - Raz , jeszcze raz
Sobota, 27.02.2021
17:30 - Trolle 2
19:30 - Raz , jeszcze raz
Niedziela, 28.02.2021
17:30 - Trolle 2
19:30 - Raz , jeszcze raz
Poniedziałek, 1.03.2021
Kino nieczynne
Wtorek, 2.03.2021
17:30 - Trolle 2
19:30 - Czyściec
Środa, 3.03.2021
17:30 - Trolle 2
19:30 - Raz , jeszcze raz
Czwartek, 4.03.2021
17:30 - Trolle 2
19:30 - Czyściec

OPISY

Raz, jeszcze raz
Komedia sensacyjna/Polska/95 min/od 15 lat
Film Raz jeszcze raz to atrakcyjna dla szerokiej publiczności komedia
pomyłek, z dużą dawką humoru oraz akcji. Jednocześnie, jest to
sentymentalna opowieść o grupie przyjaciół, którzy dorastali w latach 90-tych
w Trójmieście, stawiając wspólnie pierwsze kroki w dorosłość. W filmie została
opowiedziana historia chłopaków z Sopotu, którzy 20 lat temu byli zgraną
paczką, mieli zespół muzyczny i kończyli szkołę średnią. W wyniku splotu
różnych okoliczności, paczka rozpadła się, a każdy z nich poszedł w swoją
stronę. Bohaterów poznajemy gdy mają po 40 lat, mieszkają w różnych
miastach, wykonują różne zawody. Ich codzienność przerywa niespodziewana
wizyta tajemniczej kobiety, która okazuje się być narzeczoną jednego z
członków dawnej paczki. Zaprasza bohaterów na wieczór kawalerski –
niespodziankę, dla swojego narzeczonego. Mimo wątpliwości, chłopaki
przyjeżdżają do rodzinnego Sopotu, aby dowiedzieć się, że ich kolega... nie
żyje.
Trolle 2
Animacja, familijny/ USA/ 90 min/ b.o.
Królowa Poppy i Mruk odkrywają, że poza ich wioską istnieją inne światy
zamieszkane przez Trolle, z którymi – by tak rzec – jakoś im nie po drodze.
Kiedy niespodziewane niebezpieczeństwo zagrozi całej populacji Trolli, Poppy
i Mruk oraz ich przyjaciele wyruszą w wielką podróż przez nowe –
niebezpieczne – lądy, by dokonać niemożliwego: pogodzić ze sobą wszystkie
Trolle i połączyć się przeciw wrogowi.
Czyściec
Religijny, Dramat/ Polska/ 94min/od 15 lat
W czasie wizyty u znajomych, Fulla Horak (Małgorzata Kożuchowska) poznaje
kobietę, której niezachwiana wiara w Boga robi na wszystkich ogromne
wrażenie. Spotkanie to odciska piętno na Fulli i zmusza ją do duchowych
poszukiwań i powrotu do wartości, które odrzuciła przed laty. Pewnej nocy,
pogrążona w modlitwie Fulla doświadcza objawienia. Ukazuje się jej
Magdalena Zofia Barat – zmarła 70 lat wcześniej założycielka zgromadzenia
Najświętszego Serca. To pierwsza z dusz Świętych Opiekunów, które będą
nawiedzać mistyczkę. Kolejne, w tym Jana Bosko, Teresy od Dzieciątka Jezus
czy Joanny d’Arc, odkryją przed kobietą niezwykłą wiedzę na temat nieba,
piekła i czyśćca. Wszystkie te doświadczenia Fulla opisze w swojej książce
„Piękna Pani” w rozdziale „Zaświaty”. A zawarta w niej mądrość wykroczy poza
czas i przestrzeń, łącząc w jedno duchowe doświadczenia Fulli oraz
objawienia świętego Ojca Pio, błogosławionego Ojca Stanisława
Papczyńskiego i świętej Faustyny Kowalskiej.

