
Zmena programu vyhradená. Predpredaj vstupeniek v Dome tradičnej kultúry Gemera (Betliarska 8, Rožňava), voľné sedenie. Kino je otvorené 30min. pred premietaním.

ŠTVRTKOVÉ KINO 10. november od 1900 h

Sedem statočných 
Réžia: John Sturges

Hrajú: Yul Brynner, Eli Wallach, Steve McQueen, Charles Bronson, Robert Vaughn, Brad Dexter
Sedem pištoľníkov v boji za správnu vec v legendárnom westerne s Oscarovou hudbou  

v digitálnej remastrovanej verzii.

western   |   USA   |   1960   |   128 min.   |    12   |   2 €   |   anglicky s českými titulkami

RODINNÁ NEDEĽA27. november od 1600 h

Jedinečný magický film, ktorý nie je len animovanou rozprávkou pre deti, ale aj nevyčerpateľným svetom fantázie pre všet-
kých divákov. Pripravte sa na cestu do fantázie a tajomstiev japonského animovaného filmu, ktorý dobyl komerčný, kritický 
i divácky svet!

animovaný fantasy   |   Japonsko   |   2001   |   124 min.   |      |   2 €      

ŠTVRTKOVÉ KINO17. november od 1900 h

Sochy ukryté v stromoch
Szoborfák

Cesta do fantázie 

Réžia: Vereb Vean András
Gemerčana Juraja Nagya, ktorého pohnutý životný príbeh, optimizmus a angažovanosť boli inšpiráciou na vznik  
dokumentu, môžete spoznať aj v osobnom stretnutí od 18.00 hod. pred premietaním. Hudobný hosť programu 
skvelý rožňavský klavirista Arpád Farkaš.

Maďarsko   |   dokument   |   2010   |   50 min.   |      |   vstup voľný

24. november od 1900 h

Učiteľ ka
Réžia: Jan Hřebejk

Hrajú: Zuzana Mauréry, Peter Bebjak, Csongor Kassai
Tragikomická dráma z čias reálneho socializmu ukazuje ako fungovala minulá doba, a kvôli čomu sa nám nedarí zbaviť  

množstva negatívnych aspektov až do súčasnosti. 

dráma   |   Česko/Slovensko   |   2016   |   102 min.   |      |   3 €              

ŠTVRTKOVÉ KINO

3. november od 1900 h

Toto je náš svet 
Réžia: Matt Ross 
Hrajú: Viggo Mortensen,George McKay, Samantha Isler    
Kontroverzný spôsob rodičovskej výchovy spracovaný spracovaný v príjemnej, jemne melodramatickej,  
humorom podfarbenej road movie s výrazným hereckým výkonom Vigga Mortensena.

dráma   |   USA   |   2016   |   118 min.   |    12   |   3 €   |   anglicky s českými titulkami

ŠTVRTKOVÉ KINO

NOVÝ OBRAZ A ZVUK,
FILMY PRE VŠETKÝCH

v Dome tradičnej kultúry Gemera na Betliarskej 8 v Rožňave

PROGRAM KINA NA NOVEMBER 2016
Digitalizáciu kina finančne podporil


