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

22. marec od 1900 h ŠTVRTKOVÉ KINO

Vražda v Orient exprese
Réžia: Kenneth Branagh

Hrajú:  Kenneth Branagh, Johnny Depp, Daisy Ridley

To, čo začína ako luxusná jazda vlakom z Istanbulu do Londýna, sa rýchlo premení na jeden z najnapínavejších a naj-
záhadnejších detektívnych príbehov, aký bol kedy vyrozprávaný. Predloha Agathy Christie opisuje osudy trinástich 
pasažierov uviaznutých v luxusnom vlaku Orient exprese kdesi v snehových závejoch na Balkáne.

dráma / krimi  |   USA / Kanada   |   2017   |   114 min.   |   12 r.   |   3 €

8. marec od 1900 h ŠTVRTKOVÉ KINO

Réžia: Ruben Östlund
Hrajú: Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West

Film ocenený Zlatou palmou v Cannes, Zlatým medveďom od Európskej filmovej akadémie na Berlinale za film, réžiu, sce-
nár a herecký výkon. Trefná groteska o pokrytectve, umeleckom snobizme a každodenných morálnych zlyhaniach. Chris-

tian je kurátor švédskeho múzea moderného umenia. Úspešný, vzdelaný, mestský liberál, ktorý sa snaží citlivo vnímať 
aktuálne spoločenské problémy. S nimi ladí aj pripravovaná odvážna výstava konceptuálneho umenia, v ktorej dominuje 

inštalácia štvorca vo verejnom priestore. Vo štvorci platí absolútna rovnosť a tolerancia, ale je aj obrazom bizarného zmätku 
a napätia medzi liberálnymi hodnotami a egoizmom, príznačnými pre súčasnú Európu.

satira / komédia   |   Nemecko / Švédsko / Dánsko / Francúzsko   |   2017   |   142 min.   |   15 r.   |   3 €  

ŠTVRTKOVÉ KINO15. marec od 1900 h

matka!

Štvorec

Réžia: Darren Aronofsky

Hrajú: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer
Psychologický thriller, žiadna oddychovka. Temný tón, nedostatok svetla v dome a nápor na psychiku hlavnej 
hrdinky robia z filmu strašidelnú snímku. On má kariéru, ona sa snaží budovať šťastný domov, ich idylické spoluži-
tie v krásnom dome v lone prírody naruší príchod nezvaných hostí, ktorých počet neustále narastá.

             mysteriózna dráma  |   USA   |   201 7   |   121 min.   |   15 r.   |  3  €   

        18. marec od 1600 h

Hurvínek a kúzelné múzeum
Réžia: Martin Kotík, Inna Jevlannikova

LegendárnI hrdinovia, ktorých dobre poznáte, prichádzajú v animovanej komédii pre celú rodinu. Filmový príbeh Hurvínek 
a kúzelné múzeum ponúka úplne nové dobrodružstvo. Pán Spejbl pracuje ako strážca Múzea bábok, ktorému hrozí zbúra-
nie. Hurvínek opäť nepočúva a podarí sa mu preniknúť do uzavretých priestorov múzea, kde objaví svet, skrytý pred zrakmi 

návštevníkov.

animovaný / komédia  |   Česko   |   2017   |   85 min.   |   MP  |   2 €

RODINNÁ NEDEĽA

1. marec od 1900

Rock’n Roll
Réžia: Guillaume Canet

Hrajú: Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche
Inteligentná francúzska komédia o starnutí a upadajúcej filmovej sláve. Guillaume Canet (43) žije rozprávkový život. 
Má všetko, o čom môžu muži len snívať. Až kým mu priamo počas nakrúcania jeho dvadsaťročná herecká kolegyňa 
sucho oznámi, že „už nie je rock‘n roll“. Aj v rebríčku sexidolov sa ocitol na samom dne, takže sa rozhodne, že sa musí 
radikálne zmeniť. Jeho premena však zachádza nečakane ďaleko...

komédia  |   Francúzsko   |   2017   |   123 min.   |   15 r.   |   3 €  

               ŠTVRTKOVÉ KINO

v pôvodnom znení s titulkami

NOVÝ OBRAZ A ZVUK,
FILMY PRE VŠETKÝCH

v Dome tradičnej kultúry Gemera na Betliarskej 8 v Rožňave

PROGRAM KINA NA MAREC 2018 
Digitalizáciu kina finančne podporil


