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

RODINNÁ NEDEĹA 8. január od 1600 h

Tajný život maznáčikov
Réžia: Chris Renaud, Yarow Cheney

Čo robia vaši štvornohí domáci maznáčikovia keď nie ste doma? 

animovaný rodinný   |   USA   |   2016   |   90 min.   |      |   2 €

ŠTVRTKOVÉ KINO26. január od 1900 h

Réžia: Stephen Frears  
Meryl Streep v roli závratne bohatej ženy, ktorej jediným snom je spievať napriek tomu, že jej hudobné nadanie a hlas sú 
príšerné. Keď sa rozhodne usporiadať svoj veľkolepý koncert v Carnegie Hall, jej priateľ a manažér Hugh Grant, ktorý ju lás-
kyplne chránil pred krutou pravdou o jej talente, tak musí čeliť náročnej výzve.

komédia   |   USA/V. Británia   |   2016   |   110 min.   |    12   |   2 €

ŠTVRTKOVÉ KINO12. január od 1900 h

James White

Božská Florence

Réžia: Josh Mond
Strhujúca dráma o ľahkomyseľnom povaľačovi z New Yorku, ktorý je nútený prestať životom len tak plávať a postaviť 
za zoči voči realite v súvislosti s chorobou matky.  

dráma   |   USA   |   2015   |   85 min.   |    15   |   2 €   |   v pôvodnom znení s titulkami

19. január od 1900 h

Orol Eddie
Réžia: Dexter Fletcher

Športový film o outsiderovi sľubuje úžasný divácky zážitok. Príbeh ľudský, vtipný a zároveň smutný, plný entuziazmu  
a nádherných chvíľ, ktoré každého povzbudia do všedného dňa. 

komédia thriller   |   V. Británia/USA/Nemecko   |   2016   |   106 min.   |      |   2 €

ŠTVRTKOVÉ KINO

5. január od 1600 h

Až na severný pól
Réžia: Rémy Chayé 
V roku 1882 mladé ruské dievča vyráža na veľké dobrodružstvo po stopách starého otca až na ďaleký
severný pól.

animovaný dobrodružný   |   Francúzsko/Dánsko   |   2015   |   81 min.   |    12   |   2 €   |   český dabing

ŠTVRTKOVÉ KINO

v spolupráci s FK EXCALIBUR

NOVÝ OBRAZ A ZVUK,
FILMY PRE VŠETKÝCH

v Dome tradičnej kultúry Gemera na Betliarskej 8 v Rožňave

PROGRAM KINA NA JANUÁR 2017
Digitalizáciu kina finančne podporil


