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

20. január od 1600 h RODINNÁ NEDEĽA

Réžia: Amalie Næsby Fick, Jørgen Lerdam, Philip Einstein Lipski
Sloník Sebastián a jeho najlepšia kamarátka, mačička Mica, žijú v krásnom Slnečnom mestečku na pobreží. Každý 
deň je tam radostný a šťastný, ale len do chvíle, kým sa nestratí milovaný starosta mestečka. Mica však nájde pri 

rybačke odkaz vo fľaši, v ktorom starosta píše, že uviazol na Tajomnom ostrove a potrebuje pomoc. Vo fľaši je aj malé 
semienko, z ktorého za noc vyrastie obrovská hruška. Z nej postavia loď, na ktorej Sebastián, Mica a ich spoločník, 
smiešny profesor Glukóza, vyplávajú za dobrodružstvom s pirátmi, morským drakom a zvedavými duchmi. Chce to 

veľa odvahy, ale našich dvoch priateľov v hľadaní Tajomného ostrova a snahe pomôcť blízkemu človeku nič nezastaví.

animovaný/rodinný   |   Dánsko   |   2017   |   80 min.   |   MP   |   2 €  

ŠTVRTKOVÉ KINO24. január od 1900 h

Môj syn

Neuveriteľný príbeh o obrovskej hruške

Réžia: Christian Carion
Hrajú: Guillaume Canet, Mélanie Laurent, Marc Robert, Antoine Hamel a ďalší. 
Julien je celkom pohltený svojou prácou, ktorá ho núti často cestovať. Neustále odchody zapríčinili pred niekoľkými 
rokmi rozpad jeho manželstva. Raz, keď je znovu na chvíľu doma, nájde na odkazovači správu od svojej bývalej ženy 
- s plačom mu oznamuje, že sa im počas školského výletu v horách stratil jediný syn. Julien začne po ňom pátrať, nič 
ho nemôže zastaviť...

dráma  |   Francúzsko   |   201 7   |   87 min.   |   15 r.   |   3 €   

17. január od 1900h

Teheránske tabu
Réžia: Ali Soozandeh
Hrajú: Arash Marandi, Alireza Bayram, Siir Eloglu, Thomas Nash a ďalší. 
Tri mladé ženy a jeden muž majú podobné túžby ako ich vrstevnici inde na svete. Žijú ale v Teheráne, kde platia úplne 
iné pravidlá. Rockové koncerty v kluboch, nemanželský sex, alkohol aj drogy miestne zákony zakazujú a vytláčajú 
do podzemia. Kto má peniaze a moc, pravidlám sa ľahko vzoprie. Ostatným, ktorí chcú žiť mimo úzko vymedzených 
mantinelov, hrozia tvrdé tresty. Pri ceste za šťastím a slobodou tak hrdinovia filmu musia búrať tabu a riskovať.

animovaný/dráma  |   Nemecko/Rakúsko   |   2017   |   18 r.   |   90 min.   |   3 €  

ŠTVRTKOVÉ KINO

31. január od 1900 h ŠTVRTKOVÉ KINO

Réžia: Henrik Ruben Genz
Hrajú: Marie Askehave, Søren Malling, Miri Ann Beuschel, Lisa Nilsson a ďalší. 

Uštipačný, sarkastický a dojímavý rodinný portrét inšpirovaný slávnou biografiou dánskeho dramatika Jensa 
Blendstrupa sa odohráva v druhej polovici 80. rokov - v čase, keď explodoval Černobyľ. Zachytáva nevšednú rodinu,            

v ktorej pevnou rukou vládne čudácky psychiater Uffe, muž mnohých podivných záľub. Patria medzi ne domáce 
pitky s pacientmi i rázovitá výchova synov. Uffe sa doma cíti ako Boh. Ale bohovia nemusia byť dvakrát láskaví. 

Nevšedná tragikomédia o podivnej láske, odpustení a polievke z pálenky.

dráma/komédia   |   Dánsko   |   2017   |   105 min.   |   15 r.   |   3 €  

Tak káže Boh

NOVÝ OBRAZ A ZVUK,
FILMY PRE VŠETKÝCH

v Dome tradičnej kultúry Gemera na Betliarskej 8 v Rožňave

PROGRAM KINA NA JANUÁR 2019

Digitalizáciu kina finančne podporil


