Artykuł pochodzi ze strony:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku
Seanse filmowe
Listopadowe seanse...
Repertuar:
22 listopada (czwartek)
16.00 - Biały kieł
17.45 - Planeta Singli 2
20.00 - Bohemian Rhapsody

23 listopada (piątek)
16.00 - Hotel Transylwania 3
18.00 - Planeta Singli 2
20.15 - Miłość jest wszystkim

„Planeta Singli 2”
Reż. Sam Akina, Wyk. Maciej Stuhr, Agnieszka Więdłocha, Piotr Głowacki, Weronika Książkiewicz,
Tomasz Karolak, Prod. Polska 2018, 110 min
Związek Ani (Agnieszka Więdłocha) i Tomka (Maciej Stuhr) przeżywa poważny kryzys. On,
showman-celebryta wcale nie ma zamiaru się ustatkować. Ona z kolei chce poważnego związku.
Tymczasem na horyzoncie pojawia się Aleksander – zauroczony Anią milioner, właściciel aplikacji
Planeta Singli, przekonany, że nikt inny nie pasuje do niego bardziej niż romantyczna nauczycielka
muzyki.

„Biały kieł”
Reż. Alexandre Espigares, Prod. Francja/Luksemburg/USA 2018, 85 min
Biały Kieł to rezolutny i bardzo nietypowy szczeniak – mieszanka psa i wilka. Po rodzicach
odziedziczył najlepsze cechy obu ras, więc szybko uczy się, jak przetrwać w mroźnych i
nieprzyjaznych krainach dzikiej północy. Niestety szczeniak gubi się i odłącza od rodziny. Z pomocą
przychodzi mu wódz indiańskiego plemienia, który przygarnia go do swojej wioski. Pośród nowych
przyjaciół, Biały Kieł szybko dorasta i uczy się współpracy z innymi psami i członkami wspólnoty.
Niestety na skutek nieprzewidzianych zdarzeń, zwierzak trafia do nowych właścicieli, którzy widzą w
nim tylko łatwy zarobek. Na szczęście z pomocą przychodzą mu dobrzy ludzie. Wielka przygoda,
która czeka Białego Kła, odkryje przed nim jego prawdziwą naturę i da mu pełną miłości lekcję na

całe życie.

„Hotel Transylwania 3”
Reż. Genndy Tartakovsky, Prod. USA 2018, 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.

„Bohemian Rhapsody”
Reż. Bryan Singer, Wyk.: Rami Malek, Lucy Boynton, Mike Myers, Gwilym Lee, Prod. USA/Wielka
Brytania, 135 min
Porywająca opowieść o zespole Queen, jego muzyce i niezwykłym wokaliście Freddie’em Mercurym
(Rami Malek – serial TV ”Mr. Robot”), który przełamując stereotypy i konwencje, zdobył uwielbienie
niezliczonych fanów. Film ukazuje błyskotliwą karierę zespołu, który dzięki ikonicznym utworom i
rewolucyjnemu brzmieniu wspiął się na szczyty sławy, dopóki skandalizujący styl życia Mercury’ego
nie postawił wszystkiego pod znakiem zapytania. Triumfalny powrót zespołu podczas koncertu na
rzecz Live Aid z udziałem cierpiącego na śmiertelną chorobę Mercury’ego wszedł na trwałe do
historii muzyki rockowej i po dziś dzień stanowi źródło inspiracji dla wszystkich tych, którzy czują się
inni, niepoprawnych marzycieli i wielbicieli muzyki na całym świecie.

„Miłość jest wszystkim”
Reż. Michał Kwieciński, Wyk. Olaf Lubaszenko, Aleksandra Adamska, Joanna Balasz, Agnieszka
Grochowska, Joanna Kulig, Julia Wyszyńska, Prod. Polska 2018
Grudniowy czas przedświątecznej gorączki rozpocznie się wraz z przypłynięciem do miasta
niezwykłego Świętego Mikołaja. Uruchomi to lawinę wyjątkowych zdarzeń. Romans z
najpopularniejszym polskim piłkarzem spotka kobietę, której nikt nie nazwałby fanką futbolu. Zdrady
i tajemnice zamieszają w niejednym małżeństwie, a dopracowany w każdym szczególe ślub będzie
mieć zaskakujący finał.
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