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LETNÉ KINO NA HVEZDÁRNI V ROŽŇAVE
2. august od 20:30 h

Ladíme 3
komédia/hudobný | USA | 2017 | 93 min. | 12 r.
Réžia: Trish Massieu
Hrajú: Anna Kendrick, Hailee Steinfeld, Elizabeth Banks a ďalší
S titulom majstra sveta v acappella speve v normálnom živote neuspejete. Túto drsnú lekciu
pochopia hrdinky úspešnej série Ladíme hneď na začiatku tretieho dielu. Napriek tomu
sa netreba obávať, že by sme opustili žáner hudobnej komédie. Všetky spevodajky z Barden
Bellas sú späť, spievajúc coververzie tých najväčších súčasných hitparádových hitov.

9. august od 20:30 h

Tri billboardy kúsok za Ebbingom
dráma/krimi | USA/Veľ ká Británia | 2017 | 115 min. | 15 r.
Réžia: Martin McDonagh
Hrajú: Frances McDormand, Sam Rockwell, Woody Harrelson a ďalší
Mildred Haynesovej zavraždili dcéru. Vyšetrovanie sa už niekoľ ko mesiacov bezvýsledne
vlečie, preto sa Mildred rozhodne konať. Pri vjazde do mesta vylepí na tri billboardy veľmi
kontroverzné odkazy adresované váženému šéfovi miestnej polície. Týmto činom začína
bitka medzi Mildred a zástupcami zákona.

16. august od 20:30 h

Predtým ako som ťa poznala
dráma/romantický | USA | 2016 | 110 min. | 12 r.
Réžia: Thea Sharrock
Hrajú: Emilia Clarke, Sam Claflin, Brendan Coyle, Vanessa Kirby a ďalší
Louise vie všeličo. Vie, že sa jej páči práca v bistre, a vie, že možno neľúbi svojho priateľa
Patricka. Zato nevie nič o klasickej hudbe, nevie, že príde o miesto, a keby tušila, čo ju čaká,
asi by prišla o rozum. Will vie, že po dopravnej nehode stratil chuť do života. Vie, čím bol
kedysi, vie, že všetko sa mu teraz zdá nepodstatné, a presne vie, ako s tým skoncovať.

23. august od 20:30 h

Otcova volga
komédia/dráma | Česko | 2018 | 90 min. | MP
Réžia: Jiří Vejdělek
Hrajú: Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Vilma Cibulková a ďalší
Eva je kostýmová výtvarníčka, pôžitkárka a manželka šarmantného Ludvíka, ktorý však
veľmi nečakane a bez rozlúčenia umrie. Tak nečakane, že jej nestačí povedať, že okrem ich
spoločnej dcéry Terezy mal ešte rovnako starého nemanželského syna. To aspoň naznačujú
starostlivo ukryté listy, ktoré Tereza náhodou objaví.

30. august od 20:30 h

Dunkirk
dráma/historický/vojnový | Veľ ká Británia/Francúzsko/Nizozemsko | 2017 | 106 min. | 12 r.
Réžia: Christopher Nolan
Hrajú: Fionn Whitehead, Tom Hardy, Cillian Murphy, Kenneth Branagh a ďalší
Operácia Dynamo bola hromadnou evakuáciou približne 400 tisíc Nemcami obkľúčených
spojeneckých - britských, francúzskych a belgických - vojakov z pláží a prístavu
francúzskeho mesta Dunkerque. Prebehla medzi 27. májom a 3. júnom roku 1940...

Vstupné: 2 €, prijímame kultúrne poukazy

Kino je otvorené 30 min. pred premietaním. Zmena programu vyhradená
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