
MALÁ RÍŠA

SVIŇA
LOLI PARADIČKA

Vstupné na hvezdáreň/letné kino: 2 €. Otvorené 30 min. pred premietaním. Zmena programu vyhradená.
 Z uvedeného podujatia budú zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Bližšie informácie nájdete na www.gos.sk.

JEŽKO SONIC

Réžia: Jeff Fowler 

Hrdinom je sympatický mimozemšťan a jeho schopnosťou je premrštená rýchlosť. Zápornou 

postavou vedľa animovaného Ježka Sonica je Dr. Robotnik v podaní Jima Carreyho, ktorý s 

fúzami na tvári strúha grimasy a tancuje vo futuristickom kamióne.

animovaný/dobrodružný   |   Japonsko/USA   |   2020   |   100 min.   |    

6. august od 2030 h

CATS
Réžia: Tom Hooper

Mňau mňau mňau FILMOVÁ ADAPTÁCIA mňau mňau mňau SLÁVNEHO MUZIKÁLU 

mňau mňau mňau OSCAROVÝ REŽISÉR mňau mňau mňau HVIEZDNE OBSADENIE 

mňau TAYLOR SWIFT mňau JENNIFER HUDSON mňau JUDI DENCH  mňau mňau 

mňau. Prídite si vychutnať Cats na vlastné oči.

muzikál/dráma | GB | USA | 2019  | 110 min. |   12
20. august od 2030 h

JOKER
Réžia: Todd Phillips
One man show psychopata v podání Joaquina Phoenixa. Joker je znepokojivý film s veľmi podmanivou atmosférou, ktorý vo vás zanechá hlboký dojem. Sociálny a psychologický aspekt filmu nemá medzi komiksovými adaptáciami obdoby.

drama/thriller |   USA  |   2019   |   122 min.   |   15 

13. august od 2030 h

STRATILI SME STALINA

Réžia: Armando Iannucci
Veľký vodca padol priamo na koberec. Volá sa Stalin. Nad jeho mŕtvolou začína tragiko-

mický boj o nástupníctvo. Ak sa vám to nezdá ako dostatočne dôvtipná zápletka, tak ver-

te, že film Stratili sme Stalina vo svojej tradičnosti a schopnosti uťahovať si z veľkých vecí 

je vtipný veľmi. V Rusku tento film zakázali.

komédia/historický |   GB | Belgicko |Francúzko | 2017   |   107  min.   |    12

27. august od 2030 h

DIVÁCKA ANKETA
Sledujte FB/kino Apollo Rožňava alebo hlasujte priamo na premietaní do 20. 8. 2020

3. september od 2030 h

Digitalizáciu kina finančne podporil


