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LETNÉ KINO NA HVEZDÁRNI V ROŽŇAVE

Deväť životov pána Fúzika
fantasy/komédia/rodinný  |  Francúzsko/Čína  |  2016  |  87 min.  |  MP

Réžia: Barry Sonnenfeld
Hrajú: Jennifer Garner, Robbie Amell, Kevin Spacey a ďalší

Tom Brand je závratne úspešný, závratne bohatý a blbec. V snahe postaviť 
najvyšší mrakodrap na severnej pologuli, je samoľúby miliardár pripravený 
obetovať čokoľvek. Aj lásku svojej rodiny. Tomov pracovný život ho odcudzil
od jeho rodiny. Neváži si oddanú manželku, zanedbáva dospelého syna...

Vo veľkom štýle
komédia/krimi  |  USA  |  2017  |  96 min.  |  12 r. 

Réžia: Zach Braff
Hrajú: Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin a ďalší

 Na vyrovnanie účtov nie je nikdy neskoro.
V zúfalej snahe platiť pravidelne účty a prežiť kvôli svojim najbližším,

sa trojica kamarátov odhodlá riskovať všetko a prepadnúť banku,
ktorá ich pripravila o peniaze...

Zabijakov osobný strážca
akčný/komédia/thriller |  USA  |  2017  |  118 min.  |  15 r. 

Réžia: Patrick Hughes
Hrajú: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman a ďalší

Špičkový bodyguard Michael Bryce dostane špeciálnu úlohu – musí sa postarať 
o svojho úhlavného nepriateľa. Jeden z najznámejších zločincov sveta, 
Darius Kincaid, je kľúčovým svedkom v dôležitom prípade, a treba ho bez ujmy 
na zdraví dopraviť na súdne pojednávanie.

19. júl od 21:00 h

Podoba vody
dráma/fantasy/romantický/thriller  |  USA  |  2017  |  123 min.  |  15 r. 

Réžia: Guillermo del Toro
Hrajú: Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins a ďalší

 V utajovanom americkom vládnom laboratóriu prebiehajú experimenty 
s podivuhodným obojživelným monštrom nájdeným v Amazónii. Vie sa o ňom 

veľmi málo – domorodci ho uctievali ako boha, môže dýchať na vzduchu
 aj pod vodou, podobá sa človeku a je považovaný za nebezpečného tvora.

Hvezdáreň Rožňava, Lesná 1
A. Kleinová, kleinova@gos.sk, 0905 919 431

/kino.apollo.roznava
Pridaj si Kino Apollo na Facebooku
A.Kleinová, kleinova@gos.sk, 0905 919 431

5. júl od 21:00 h

12. júl od 21:00 h

26. júl od 21:00 h

Vstupné: 2 €, prijímame kultúrne poukazy
Kino je otvorené 30 min. pred premietaním. Zmena programu vyhradená.
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