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

14. február od 1900 h ŠTVRTKOVÉ KINO

Réžia: Maïwenn
Hrajú: Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot, Louis Garrel, Isild Le Besco a ďalší.

Tony je po vážnej lyžiarskej nehode prijatá do rehabilitačného centra. Závislá na starostlivosti zdravotníckeho per-
sonálu a liekoch proti bolesti, využíva nečakane nadobudnutého času k spätnému pohľadu na turbulentný románik            
s mužom menom Georgio. Kto vlastne je ten muž, ktorého tak hlboko milovala? Ako mohla dovoliť sama sebe prepad-
núť takej dusivej a deštruktívnej vášni? Pred Tony stojí ťažký a dlhý proces vnútorného i vonkajšieho hojenia...

dráma/romantický   |   Francúzsko   |   2015   |   130 min.   |   15 r.   |   3 €  

PRÁZDNINOVÉ KINO21. február od 1600 h

Jo Nesbø: Prdiprášok doktora Proktora

Môj kráľ

Réžia: Arild Fröhlich
Hrajú: Emily Glaister, Eilif Hellum Noraker, Kristoffer Joner a ďalší. 
Ako ďaleko Vás dokáže posunúť úspešný prd? Prinesie Vám iba dôvod na úsmev, alebo Vám vie zabezpečiť  
aj medzinárodné uznanie? Doktor Proktor nedopatrením vynašiel ten najúčinnejší prášok na prdenie na svete.  
Nečakaná návšteva dvoch detí zo susedstva spustí reťaz nepredvídateľných udalostí, odvážneho podnikateľského 
plánu, ale i srdečného priateľstva. Deti sa totiž rozhodnú doktorovi pomôcť dostať jeho prdiprášok do širokého  
povedomia ľudí na celom svete...

rodinný/komédia  |   Nórsko/Nemecko/Švédsko   |   201 4   |   87 min.   |   MP   |   2 €   

7. február od 1900h

Vyššia moc
Réžia: Ruben Östlund
Hrajú: Johannes Bah Kuhnke, Lisa Loven Kongsli, Clara Wettergren, Vincent Wettergren a ďalší.

Štvorčlenná švédska rodina cestuje do francúzskych Álp, aby si popri lyžovaní oddýchla a nerušene spolu strávila 
pár vzácnych voľných dní. Dovolenkovú idylu s hrejúcim slnkom a zasneženými veľkolepými horami však naruší 
mohutná lavína, rútiaca sa počas obeda na otvorenú reštauráciu na terase. Ebba chráni svoje vydesené deti a zúfalo 
volá na svojho manžela Tomasa, ktorý však v panickom strachu uteká do bezpečia. Lavínová katastrofa sa nakoniec 
nekoná, no zo vzniknutej snežnej hmly sa postupne vynára zahanbenie, neistota a výsmech. Manželstvo Tomasa a 
Ebby i pokojný život rodiny visí na vlásku a Tomas vnútorne bojuje s vlastným zlyhaním a všemožne sa snaží obnoviť 
svoju naštrbenú úlohu otca. Östlund za ňu na MFF Cannes v roku 2014 obdržal Cenu poroty a nomináciu na Hlavnú 
cenu v sekcii Un Certain Regard, kde sa režiséri uchádzajú o cenu za najoriginálnejšiu výpoveď a výrazovú poetiku.

dráma/komédia   |   Švédsko/Francúzsko/Nórsko/Dánsko   |   2014   |   120 min.   |   15 r.   |   3 €  

ŠTVRTKOVÉ KINO

28. február od 1900 h ŠTVRTKOVÉ KINO

Réžia: Oliver Stone
Hrajú: Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Scott Eastwood, Nicolas Cage, Ben Schnetzer a ďalší. 

Edward Snowden zmenil súčasný svet ako máloktorý človek. Strhujúci príbeh, ktorý viedol až k najväčšej špionážnej 
kauze modernej doby.Jeho meno pozná každý. Edward Snowden nechal  za sebou pokojný rodinný život a vzornú 

kariéru v tajných službách a stal sa štvancom na úteku. Je muž, ktorý odhalil šokujúce praktiky amerických tajných 
služieb, hrdinský whistleblower, alebo zradca, ktorý si zaslúži najtvrdší trest? Klasik americkej angažovanej kinema-

tografie Oliver Stone skúma profesijné rodinné zázemie človeka, ktorý ukázal svetu, že sme stále sledovaní. A že voj-
na proti teroru poslúžila ako zámienka k bezprecedentnému vpádu moci do súkromia. Ide tu vážne ešte o zachovanie 

demokracie? Snowdenova odpoveď je mrazivo jasná. Edward Snowden zmenil súčasný svet ako máloktorý človek. 
Strhujúci príbeh, ktorý viedol až k najväčšej špionážnej kauze modernej doby.

životopisný/thriller/dráma   |   Francúzsko/Nemecko/USA   |   2016   |   134 min.   |   12 r.   |   3 €  

Snowden

NOVÝ OBRAZ A ZVUK,
FILMY PRE VŠETKÝCH

v Dome tradičnej kultúry Gemera na Betliarskej 8 v Rožňave

PROGRAM KINA NA FEBRUÁR 2019

Digitalizáciu kina finančne podporil


