Artykuł pochodzi ze strony:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku
Kinowe premiery
Kolejne seanse już 3 lutego....
Tym razem zobaczymy trzy tytuły:
g.14:00 - GNOMY ROZRABIAJĄ - Chloe przeprowadza się wraz z mamą do nowego miasta.
Wszystko jest dla niej nowe – dom, miasto, szkoła i znajomi. Stary budynek, w którym razem
zamieszkają wydaje się skrywać wiele tajemnic. Jedną z nich jest osobliwa kolekcja krasnali
ogrodowych. Pewnego dnia małe figurki ożywają! Okazuje się, że skrzaty są tak naprawdę
legendarnymi strażnikami, którzy od wieków bronią świata przed żarłocznymi istotami z innych
wymiarów. Dzielna Chloe, wspólnie z nowo poznanym kolegą z sąsiedztwa o imieniu Liam,
przyłączają się do akcji. Zwariowane krasnale wraz z dwójką dzieciaków będą musiały poradzić sobie
z pozaziemskim zagrożeniem. Bohater tkwi w każdym z nas – trzeba go tylko obudzić!
g.15:45 - PLAN B - Reż. Kinga Dębska Wyk. Kinga Preis, Marcin Dorociński, Edyta Olszówka, Roma
Gąsiorowska-Żurawska, Krzysztof Stelmaszyk Prod. Polska 2018, 85 min „Plan B” to historia o
niełatwym poszukiwaniu miłości, o znajdowaniu sensu w relacjach z innymi i o tym, że zawsze jest
nadzieja, że po burzy wyjdzie słońce. Bohaterów poznajemy przed walentynkami w chwili, gdy w ich
życiu wydarza się coś całkiem nieoczekiwanego – coś, co wywraca je do góry nogami. Sytuacje, z
którymi się konfrontują, prowadzą do zaskakujących rozwiązań. Natalia (Kinga Preis), Mirek (Marcin
Dorociński), Klara (Roma Gąsiorowska) i Agnieszka (Edyta Olszówka) spotykają na swojej drodze
ludzi, którzy dają nadzieję na to, że trudne początki nieraz prowadzą do odnalezienia prawdziwych
uczuć i autentycznych więzi, a w życiu zawsze jest jakiś plan B!
g.17:30 - PODATEK OD MIŁOŚCI - Reż. Bartłomiej Ignaciuk Wyk.: Aleksandra Domańska,
Grzegorz Damięcki, Roma Gąsiorowska, Michał Czernecki, Anna Smołowik Prod. Polska 2017, 101
min Komedia romantyczna o miłości, którą można spotkać wszędzie, nawet… w Urzędzie Skarbowym.
Surowa inspektor Klara ściga domniemanego oszusta podatkowego – cynicznego, acz pełnego uroku
Mariana, który przez niefrasobliwość i dobre serce popadł w kłopoty podatkowe. Kiedy los
„ściganego” wydaje się przesądzony, nieoczekiwanie i wbrew wszelkim regułom Klara i Marian
zakochują się. Uruchomi to ciąg komicznych wydarzeń, które odmienią życie bohaterów. On dla
dobra sprawy może zostać facetem do towarzystwa. Ona może trafić do więzienia. Czy tak się stanie?
g.19:30 - PLAN B
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