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

9. september od 1600 h RODINNÁ NEDEĽA

Réžia: Carlos Saldanha, Cathy Malkasian, Jeff McGrath

Ferdinand je veľký býk s veľkým srdcom. Je to roztomilé, no trochu nešikovné až groteskne pôsobiace stvorenie, ktoré ale 
neznalí ľudia považujú za nebezpečné a zúrivé monštrum. Keď si jedného dňa Ferdinand neopatrne sadne na čmeliaka, ten 
ho štipne a Ferdinand sa splaší. Celú udalosť vidia vyhľadávači býkov do koridy a rozdivočelý Ferdinand ich uchváti natoľko, 

že ho okamžite chytia a odvezú. Ferdinand je ale odhodlaný vrátiť sa k svojej rodine a pomocou svojich nových priateľov 
sa vydáva na dlhú cestu Španielskom.

fantasy/komédia/dráma/rodinný   |   Francúzsko/Čína/Kanada   |   2016   |   87 min.   |   MP   |   2 €  

ŠTVRTKOVÉ KINO13. september od 1900 h

Madam slúžka 

Ferdinand

Réžia: Amanda Sthers
Hrajú: Toni Collette, Harvey Keitel, Michael Smiley, Joséphine de La Baume a ďalší. 
Bohatý a dobre situovaný americký pár Anne a Bob sa rozhodne okoreniť svoj upadajúci vzťah a presťahuje sa 
do zámku v romantickom Paríži. Pri príprave zvlášť luxusnej večere pre priateľov, zrazu poverčivá a arogantná pani 
domu zistí, že pri stole je prestrené len pre 13 hostí a to vo svojej poverčivosti, v žiadnom prípade nemôže dovoliť. 
Hostiteľka teda vymyslí plán. Trvá na tom, aby sa jej verná slúžka Mária (Rossy de Palma) prestrojila za tajomnú 
španielsku šľachtičnú, čím odvráti „nešťastie“ pri jej stole. Ale stačí trochu viac vína a Maria si to začne pri stole 
užívať.

komédia/dráma   |   Francúzsko   |   201 7   |   90 min.   |   12 r.   |   3 €   

        27. september od 1900 h

S láskou Vincent 
Réžia: Dorota Kobiela, Hugh Welchman

Diela holandského impresionistu Vincenta Van Gogha patria k tomu najhodnotnejšiemu, čo výtvarné umenie kedy 
vytvorilo. Van Goghove práce, ale aj jeho pohnutý osud a záhadná smrť, inšpirovali  ďalších autorov a sú pred-

metom živej odbornej diskusie aj 128 rokov po jeho záhadnej smrti. Filmový projekt, prvý svojho druhu na svete, 
bol nakrútený kombináciou hraného filmu a animácie originálnych olejomalieb a vytvára tak jedinečné umelecké 
spracovanie témy. Presnejšie 66 960 originálnych olejomalieb vytvorených 125 umelcami z celého sveta podľa 

94 pôvodných van Goghových diel. 

animovaný/životopisný   |   Poľsko/Veľká Británia   |   201 7   |   95 min.   |   12 r.   |   3 €   

ŠTVRTKOVÉ KINO

6. september od 1900h

Aj dvaja sú rodina
Réžia: Hugo Gélin
Hrajú: Omar Sy, Clémence Poésy, Antoine Bertrand, Gloria Colston a ďalší.
Komédia Aj dvaja sú rodina s Omarom Sy v hlavnej úlohe, chytí za srdce mnoho divákov, rovnako ako jeho Nedotknu-
teľní, v ktorej zažiaril v úlohe netradičbného ošetrovateľa imobilného, depresívneho milionára.

  komédia  |   Francúzsko   |   2017   |   12 r.   |   118 min.   |   3 €  

ŠTVRTKOVÉ KINO

NOVÝ OBRAZ A ZVUK,
FILMY PRE VŠETKÝCH

v Dome tradičnej kultúry Gemera na Betliarskej 8 v Rožňave
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Digitalizáciu kina finančne podporil


