Trollovia (sobota)
5.11. o 15:00 hod.
Trollovia sú vždy veselí a šťastní škriatkovia, ktorí najviac zo všetkého milujú hudbu, tanec a spev.
Jedinou ich vážnejšou starosťou sú Bergeni.
Deviaty život Louisa Draxa (sobota)
5.11. o 19:00 hod.
Deväťročný Louis Drax akoby zázrakom prežije takmer smrteľný pád. Psychológ ktorý chlapcovi
pomáha, začne čeliť zvláštnym, temným náhodám.
Bezva ženská na krku (nedeľa)
6.11. o 19:00 hod.
Komédia o hrdosti, odhodlaní a problémoch, s ktorými sa aj tá najperfektnejšia žena môže stretnúť
na ceste za samostatnosťou a láskou.
Sedem statočných (1960) (štvrtok)
10.11. o 19:00 hod.
Kultový western Johna Sturgesa, ktorý je remakom slávneho filmu režiséra Akiru Kurosawu Sedem
samurajov.
Bociany (sobota)
12.11. o 15:00 hod.
Bociany nosia deti... alebo to tak aspoň bolo. Teraz doručujú balíky pre globálneho internetového
giganta.
Snowden (sobota)
12.11. o 19:00 hod.
Životopisný film o Edwardovi Snowdenovi, informátorovi, ktorý novinárom poskytol dokumenty o
sledovacích aktivitách americkej NSA či britskej GCH.
Krásne dni v Aranjuez (nedeľa)
13.11. o 19:00 hod.
Komorný príbeh, ktorý sa točí okolo večnej témy, muža a ženy, túžob a vášní, ktoré sa zhmotňujú
v poetickom dialógu uprostred leta.
Zväčšenina (štvrtok)
17.11. o 19:00 hod.
Michelangelo Antonioni predkladá v tomto filme zmätený obraz moderného Anglicka.
Trollovia (sobota)
19.11. o 15:00 hod.
Trollovia sú vždy veselí a šťastní škriatkovia, ktorí najviac zo všetkého milujú hudbu, tanec a spev.
Jedinou ich vážnejšou starosťou sú Bergeni.
Fantastické zvery a ich výskyt (sobota)
19.11. o 19:00 hod.
Newt Scamander prichádza do New Yorku so svojím záhadným kufríkom, v ktorom sa nachádza
obrovská zbierka vzácnych magických tvorov z jeho ciest okolo sveta. Čo sa môže stať ak odtiaľ
uniknú?

Rozprávky pre Emu (nedeľa)
20.11. o 19:00 hod.
Petr Miller pracuje už niekoľko rokov pre imigračný úrad v Londýne. Zabehaný rytmus jeho života
jedného dňa preruší podivný telefonát z Prahy.
Richard Müller: Nespoznaný (štvrtok)
24.11. o 19:00 hod.
Nový dokumentárny film režiséra Mira Rema o jednej z najvýraznejších osobností hudobnej brandže
na Slovensku.
Bociany (sobota)
26.11. o 15:00 hod.
Bociany nosia deti... alebo to tak aspoň bolo. Teraz doručujú balíky pre globálneho internetového
giganta
Prvý kontakt (sobota)
26.11. o 19:00 hod.
Planéta Zem opäť stojí v centre pozornosti mimozemskej civilizácie. V dvanástich metropolách pristáli
zvláštne vesmírne lode a nik netuší, aké sú zámery votrelcov.
Fantastické zvery a ich výskyt (nedeľa)
27.11. o 19:00 hod.
Newt Scamander prichádza do New Yorku so svojím záhadným kufríkom, v ktorom sa nachádza
obrovská zbierka vzácnych magických tvorov z jeho ciest okolo sveta. Čo sa môže stať ak odtiaľ
uniknú?

Viac informácií nájdete na www.kino.sluk.sk
Zmena programu vyhradená

