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

8. december od 1600 h RODINNÁ NEDEĽA

Réžia Ivana Šebestová, Katarína Kerekesová 
 

Mimi a Líza sú nevšedné kamarátky. Jedna má oči stále zatvorené 
a druhá ich má otvorené dokorán. Ale obidve sa však vedia dívať a 
spoločne vidieť. Pretože svet sa dá vidieť aj rukami aj ušami len to 
skúsiť ... Pásmo krátkych animovaných filmov pre malé deti a ich 
rodičov o neobyčajnom priateľstve dvoch malých dievčat.

animovaný/rodinný   |   Slovensko/Česko   |   2018   |   65 min.   |   MP   |   2€  

ŠTVRTKOVÉ KINO12. december od 1900  h

Sviatky pokoja a mieru

Mimi a Líza:
Záhada vianočného svetla

Réžia: Paprika Steen
Hrajú:  Paprika Steen, Sofie Gråbøl, Patricia Schumann, Lars Knutzon, a ďalší. 

Vraví sa, že rodina je najväčšie požehnanie a Vianoce sú sviatkami 
mieru a pokoja. Lenže, ako naplniť tieto slová, keď vzťahy  trinásť-
člennej rodiny hovoria skôr o opaku a vianočné stretnutie je  pre 
všetkých  viac ako zaťažkávajúca  skúška nervov. Trpkú komédiu 
nakrútila ako svoj tretí film uznávaná dánska divadelná a filmová he-
rečka, ale v posledných rokoch aj filmová režisérka, Paprika Steen.

komédia/dráma  |   Dánsko   |   201 8   |   101 min.   |   MP   |   3 €   

5. december od 1900h

Srdcu nerozkážeš
Réžia: Michael Showalter
Hrajú: Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter, Ray Romano a ďalší.

Srdcu nerozkážeš je autentická romantická komédia, naktúte-
ná podľa skutočnej udalosti. V príbehu pakistanského komika 
a americkej psychoterapeutky je mnoho lásky, pochybností i 
humoru, ktoré svojim stvárnením majstrovsky balansujú medzi 
originalitou a komerčnosťou.

romantický/dráma/komédia   |   USA   |   2017   |   120 min.   |   12 r.   |   3 €  

ŠTVRTKOVÉ KINO

Radostné Vianoce želá kino Apollo

NOVÝ OBRAZ A ZVUK,
FILMY PRE VŠETKÝCH

v Dome tradičnej kultúry Gemera na Betliarskej 8 v Rožňave

PROGRAM KINA NA DECEMBER 2019

Digitalizáciu kina finančne podporil


