Artykuł pochodzi ze strony:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku
Grudniowe kino
Zapraszamy do kina
g.16:00 - „Klakson i spółka”
Reż. Yusry Abdul Halim
Prod.: Malezja, Malediwy, Brunei Darussalam, Dżibuti 2018, 90 min
Przepełniona szalonymi przygodami i humorem barwna opowieść o perypetiach pewnego auta, które
wbrew przeciwnościom losu pragnie zrealizować swe największe marzenie.
W świecie zamieszkałym przez auta, pewna mała taksówka o imieniu TAXI wiedzie skromne życie na
poboczu wielkiego miasta, marząc o przygodach, przyjaźniach i wielkiej chwale. Gdy nowopoznana
piękna czerwona wyścigówka wpadnie w kłopoty, TAXI będzie musiał przeciwstawić się bandzie
wrednych ciężarówek i wraz z grupą cztero- i dwukołowych kumpli ruszyć jej z odsieczą. TAXI
wkrótce odkryje, że szlachetność i odwaga to najlepszy sposób na realizację marzeń, zdobycie
przyjaciół i zostanie bohaterem wielkiej metropolii!

g.17:45 - „Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda”
Reż. David Yates
Wyk.: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Johnny Deep, Jude Law
Prod. USA 2018, 134 min
Akcja filmu, do którego scenariusz napisała J.K. Rowling rozpoczyna się w 1927 r., kilka miesięcy po
tym, jak Newt pomógł zdemaskować i schwytać niesławnego czarnoksiężnika Gellerta Grindelwalda.
Ten dotrzymał danego wcześniej słowa i uciekł w dramatycznych okolicznościach. Cały czas
gromadzi nowych zwolenników swojej sprawy — wyniesienia czarodziejów ponad wszystkie
niemagiczne istoty. Jedyną osobą będącą w stanie go powstrzymać jest czarodziej, którego niegdyś
uważał za swojego najlepszego przyjaciela — Albus Dumbledore. Jednak Dumbledore nie obejdzie się
bez pomocy swojego byłego ucznia Newta Scamandera, któremu już raz udało się pokrzyżować plany
Grindelwaldowi. Przygoda ponownie splata losy Newta, Tiny, Queenie i Jacoba. Jednak misja ta
będzie także sprawdzianem ich lojalności, kiedy będą stawiali czoła nowym zagrożeniom w coraz
bardziej niebezpiecznym i podzielonym świecie czarodziejów.

g.20:15 - „Narodziny gwiazdy”
A Star Is Born
Reż. Bradley Cooper
Wyk. Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott, Dave Chappelle

Prod. USA 2018, 135 min
Cooper wciela się w rolę Jacksona Maine’a, gwiazdora muzyki country, którego kariera chyli się ku
upadkowi, kiedy odkrywa utalentowaną, nieznaną nikomu piosenkarkę Ally (w tej roli Lady Gaga).
Kiedy między tą dwójką wybucha płomienny romans, Jack nakłania Ally do wyjścia z cienia i pomaga
jej osiągnąć sławę. Jednak gdy kariera Ally w szybkim tempie przyćmiewa dokonania Jacka, jest mu
coraz trudniej poradzić sobie z własną gasnącą gwiazdą.
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