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[11.10]: Objazdowe Kino Visa
Mi?o nam poinformowa?, ?e po raz kolejny b?dziemy go?ci? w naszym Teatrze Objazdowe Kino
Visa.
Seanse zaplanowane s? na 11 pa?dziernika
Wszelkie szczegó?y znajd? Pa?stwo na stronie Objazdowego Kina Visa
Zakupu biletów mo?na dokona? wy??cznie poprzez stron? internetow? Objazdowego Kina
Visa
Serdecznie zapraszamy

„Ma?a stopa” 2D
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Animacja, familijny, 2D DUBBING PL, ograniczenia wiekowe: BO, cena biletu: 16 z? normalny, 14
z? ulgowy (szkolny, studencki, seniora, rodzinny), 12 z? grupowy (grupy powy?ej 15 osób, bilety
dost?pne jedynie na seanse do 13:00 od poniedzia?ku do pi?tku), czas trwania: 96 minut,
zwiastun: https://youtu.be/JAKdazfjfV0
Przygodowa animacja Ma?a Stopa przedstawia legend? o Wielkiej Stopie z zupe?nie innej
perspektywy, kiedy bystry, m?ody Yeti znajduje co?, co wed?ug niego nie istnieje — cz?owieka.
Wie?ci o tej „Ma?ej Stopie” przynosz? mu s?aw? i wywo?uj? poruszenie w spo?eczno?ci prostych
Yeti, rodz?c pytania o to, co jeszcze mo?na znale?? w wielkim ?wiecie otaczaj?cym ich za?nie?on?
wiosk?. To szalona opowie?? o przyja?ni, odwadze i rado?ci odkrywania.
„Dywizjon 303. Historia prawdziwa”
Historyczny, wojenny, akcja, 2D FILM POLSKI, ograniczenia wiekowe: 13+, cena biletu: 16 z?
normalny, 14 z? ulgowy (szkolny, studencki, seniora, rodzinny), 12 z? grupowy, czas trwania: 101
minut, zwiastun: https://youtu.be/3HEpih9nf-k
Opis:
Materia?y edukacyjne: http://dywizjon303.pl/edukacja
Przekonaj si? jak walczyli. Kogo kochali i kogo stracili!
Prawdziwa historia Dywizjonu 303 inspirowana bestsellerem Arkadego Fieldera!
Na ekranie znakomici polscy aktorzy: Piotr Adamczyk, Maciej Zako?cielny, Antoni Królikowski, Jan
Wieczorkowski, Krzysztof Kwiatkowski, Marcin Kwa?ny, Nikodem Rozbicki, Anna Prus oraz
brytyjscy arty?ci: Cara Theobold, Andrew Woodall czy John Kay Steel.
Syn autora ksi??ki, Marek Fiedler twierdzi, ?e „Dywizjon 303” by? dzie?em ?ycia jego ojca i ka?dy
Polak powinien go zobaczy?. „Gdyby ojciec wiedzia?, ?e powsta? ten film, nies?ychanie by si?
ucieszy?. Jest to temat jest dla wszystkich Polaków równie wa?ny, bo to jedno z naszych
wspania?ych zwyci?stw, o których powinni?my pami?ta?”.
Twórcy filmu „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” maj? nie tylko wsparcie rodziny pisarza, ale
równie? wspó?pracowali ?ci?le z historykami, aby odda? wiernie realia tamtych czasów.
„Ma?a stopa” 3D
Animacja, familijny, 3D DUBBING PL, ograniczenia wiekowe: BO, cena biletu: 18 z? normalny,
16z? ulgowy (szkolny, studencki, seniora, rodzinny), 14 z? grupowy (grupy powy?ej 15 osób, bilety
dost?pne jedynie na seanse do 13:00 od poniedzia?ku do pi?tku), czas trwania: 96 minut,
zwiastun: https://youtu.be/JAKdazfjfV0
Przygodowa animacja Ma?a Stopa przedstawia legend? o Wielkiej Stopie z zupe?nie innej
perspektywy, kiedy bystry, m?ody Yeti znajduje co?, co wed?ug niego nie istnieje — cz?owieka.
Wie?ci o tej „Ma?ej Stopie” przynosz? mu s?aw? i wywo?uj? poruszenie w spo?eczno?ci prostych
Yeti, rodz?c pytania o to, co jeszcze mo?na znale?? w wielkim ?wiecie otaczaj?cym ich za?nie?on?
wiosk?. To szalona opowie?? o przyja?ni, odwadze i rado?ci odkrywania.
„Juliusz”
Komedia, ograniczenia wiekowe: od 15 lat, cena biletu: 16 z? normalny, 14 z? ulgowy (szkolny,
studencki, seniora, rodzinny), czas trwania: 91 minut, zwiastun: https://youtu.be/EQ_pwdcSLl8
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Opis:
„Juliusz” to nowa komedia twórców „Planety Singli” – przeboju, który obejrza?o w kinach blisko 2
miliony widzów! W roli tytu?owej Wojciech Mecwaldowski, obok którego zobaczymy Jana Peszka,
Ann? Smo?owik i Rafa?a Rutkowskiego. Scenariusz filmu wspó?tworzyli najlepsi polscy standuperzy: Abelard Giza i Kacper Ruci?ski. W dodatkowych, zaskakuj?cych rolach wielkie nazwiska
polskiego kina: Jerzy Skolimowski, Andrzej Chyra i Maciej Stuhr.
Tytu?owym bohaterem jest uporz?dkowany nauczyciel plastyki (Wojciech Mecwaldowski), którego
g?ównym problemem w ?yciu jest ojciec (Jan Peszek) – nieustaj?co imprezuj?cy artysta-malarz.
Kiedy senior prze?yje drugi zawa? serca, a mimo to odmówi zmiany stylu ?ycia, Juliusz b?dzie
musia? znale?? sposób na to, by wp?yn?? na jego zachowanie. Lekarstwem na bol?czki bohatera
wydawa? si? b?dzie przypadkowo poznana, beztroska lekarz weterynarii – Dorota (Anna
Smo?owik). Oka?e si? jednak, ?e prawdziwe problemy dopiero nadchodz?…
„Serce nie s?uga”
Komedia romantyczna, ograniczenia wiekowe: od 13 lat TBC, cena biletu: 16 z? normalny, 14 z?
ulgowy (szkolny, studencki, seniora, rodzinny), czas trwania: 90 minut, zwiastun:
https://youtu.be/2mHmInAqrLE
Opis:
Komedia romantyczna inspirowana prawdziw? mi?o?ci?!
Takiej komedii o zwi?zkach jeszcze nie by?o!
Na ekranie zobaczymy: Rom? G?siorowsk?, Paw?a Domaga??, Magdalen? Ró?czk?, Mateusza
Dami?ckiego, Zuzann? Grabowsk?, Borysa Szyca, Piotra G?owackiego, Tomasza Sapryka, Ew?
Kasprzyk, Ew? Chodakowsk?, Krzysztofa Stelmaszyka oraz Krzysztofa Globisza. Go?cinnie
wyst?pi? równie? polski wokalista Mesajah.
„Serce nie s?uga” to film o poszukiwaniu mi?o?ci. To zabawne i przejmuj?ce spojrzenie na
wspó?czesne zwi?zki. Zwi?zki ludzi, którzy przestali wierzy? w mi?o??, cho? w g??bi duszy
w?a?nie na tak? prawdziw? mi?o?? czekaj?. Nie jest jednak ?atwo odnale?? swoj? drug? po?ówk?.
Daria i Filip - g?ówni bohaterowie filmu znaj? si? od lat i s? najlepszymi przyjació?mi. Filip to
klasyczny „Piotru? Pan” i ?amacz damskich serc. Po kolejnej, upojnej nocy, gdy obudzi si? obok
nowo poznanej dziewczyny, poczuje, ?e chce zmieni? swoje ?ycie i nada? mu sens. Przypomni
przyjació?ce propozycj?, któr? z?o?y? jej kilka lat wcze?niej, ?e je?li do trzydziestki nie b?d? w
powa?nych zwi?zkach, to pobior? si? i razem wychowaj? dziecko.
Czy mi?o?? mo?e zacz?? si? od przyja?ni? Czy faktycznie jest w stanie przetrwa? wszystko? A
przede wszystkim - czy mo?e trwa? wiecznie?
„Dywizjon 303. Historia prawdziwa”
Historyczny, wojenny, akcja, 2D FILM POLSKI, ograniczenia wiekowe: 13+, cena biletu: 16 z?
normalny, 14 z? ulgowy (szkolny, studencki, seniora, rodzinny), 12 z? grupowy, czas trwania: 101
minut, zwiastun: https://youtu.be/3HEpih9nf-k
Opis:
Przekonaj si? jak walczyli. Kogo kochali i kogo stracili!
Prawdziwa historia Dywizjonu 303 inspirowana bestsellerem Arkadego Fieldera!
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Na ekranie znakomici polscy aktorzy: Piotr Adamczyk, Maciej Zako?cielny, Antoni Królikowski, Jan
Wieczorkowski, Krzysztof Kwiatkowski, Marcin Kwa?ny, Nikodem Rozbicki, Anna Prus oraz
brytyjscy arty?ci: Cara Theobold, Andrew Woodall czy John Kay Steel.
Syn autora ksi??ki, Marek Fiedler twierdzi, ?e „Dywizjon 303” by? dzie?em ?ycia jego ojca i ka?dy
Polak powinien go zobaczy?. „Gdyby ojciec wiedzia?, ?e powsta? ten film, nies?ychanie by si?
ucieszy?. Jest to temat jest dla wszystkich Polaków równie wa?ny, bo to jedno z naszych
wspania?ych zwyci?stw, o których powinni?my pami?ta?”.
Twórcy filmu „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” maj? nie tylko wsparcie rodziny pisarza, ale
równie? wspó?pracowali ?ci?le z historykami, aby odda? wiernie realia tamtych czasów.
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