Artykuł pochodzi ze strony:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku
Majowe kino
Seanse filmowe 19 maja
Program projekcji:

Kraina cudów
Data: 2019-05-19
Godzina: 14:00 i 15:45

Kraina cudów Reż. Dylan Brown Prod. USA/Hiszpania, 85 min June, urodzona optymistka, dla której
każdy nowy dzień jest nową przygodą, niespodziewanie odkrywa nieprawdopodobne, ukryte w lesie
wesołe miasteczko – pełne niezwykłych atrakcji i zabawnych mówiących zwierząt. Tyle że coś tam
nie gra… June wkrótce odkryje, że park istnieje tylko w jej wyobraźni, jest więc jedyną osobą, która
może zaprowadzić tam porządek. Dziewczynka łączy siły z niezwykłymi zwierzakami, by ocalić park i
przywrócić jego cudowną atmosferę.

Praziomek
Data: 2019-05-19
Godzina: 17:30

Praziomek Reż.: Chris Butler Wyk.: USA 2019, 95 min Pełna humoru i szalonych przygód opowieść o
zakręconym poszukiwaczu przygód i jego niezwykłym przyjacielu, który oficjalnie nie istnieje.
Charyzmatyczny sir Lionel Frost to najwybitniejszy na świecie tropiciel mitów i potworów. W każdym
razie za takiego sam się uważa. Problem w tym, że cieszy się raczej opinią postrzelonego dziwaka niż
szacownego naukowca. Nic dziwnego zatem, że chętnie skorzysta z okazji, by udowodnić całemu
światu jaki to z niego Indiana Jones. Na listowne zaproszenie intrygującego nieznajomego wyrusza w
dzikie ostępy Ameryki Północnej, by odnaleźć i ujawnić najbardziej tajemniczą z mitycznych istot –
brakujące ogniwo, czyli najbliższego przodka człowieka zwanego także Wielką Stopą. Łowca przygód
po przybyciu na miejsce dokona dwóch niezwykłych odkryć! Po pierwsze: zaproszenie było
podstępem. Po drugie: jego autor to… niestety tego nie możemy zdradzić. Razem z nim Sir Lionel
wyrusza w dalszą pełną przygód podroż, by dokonać odkrycia znacznie większego niż kiedykolwiek
mógł pomarzyć!

Słodki koniec dnia
Data: 2019-05-19
Godzina: 19:15

Słodki koniec dnia Reż. Jacek Borcuch Wyk.: Krystyna Janda, Kasia Smutniak, Vincent Riotta,
Antonio Catania Prod. Polska 2019, 92 min Miejscem akcji filmu jest etruskie miasto Volterra.
Wszyscy się tu znają i szanują. Na niewielkim wzgórzu stoi dom Marii – polskiej poetki, laureatki
Nagrody Nobla, autorytetu moralnego. Jej życie toczy się w rytmie włoskiej prowincji, jednak zostaje
wywrócone do góry nogami, gdy otrzymuje szokującą wiadomość o tragicznym wydarzeniu. Pod
wpływem emocji, podczas uroczystości nadania tytułu honorowego obywatela miasta, zamiast
kurtuazyjnych podziękowań Maria wygłasza szokująco niepoprawną politycznie mowę. Od tego
momentu bohaterka będzie doświadczać dotkliwych konsekwencji swojego wystąpienia.
Serdecznie zapraszamy. Bilety do nabycia na stronie: http://zakrzywienieczasoprztstrzeni.pl/bilety
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