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[30.01]: 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 30 stycznia
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
„Sekretny ?wiat kotów”
Animacja, familijny, komedia, 2D DUBBING PL, ograniczenia wiekowe: 4+, cena biletu: 16 z?
normalny, 14 z? ulgowy (szkolny, studencki, seniora, rodzinny), czas trwania: 87 minut, zwiastun:
https://youtu.be/odmaWkTYstU
Opis:
Animowana komedia tak zabawna i urocza, ?e mo?na dosta? kota!
Odkryj, co naprawd? robi? Twoje koty, kiedy nie ma Ci? w domu!
Plejada zwariowanych zwierzaków w animacji, któr? pokocha?y miliony widzów na ca?ym ?wiecie!
Ciekawo?? to pierwszy stopie? do przygody!
?ycie m?odego kota Oskara to istna sielanka. Mieszka z tat? u dobrej pani, gdzie niczego im nie
brakuje. Pani za? jest przekonana, ?e lepiej u?o?onych i grzeczniejszych kotów ze ?wiec? szuka?.
Ale wkrótce odkryje, ?e nie do ko?ca ma racj?! Oskar to niespokojny duch, który od dziecka marzy
o wielkiej przygodzie. Gdy us?yszy opowie?? o mitycznej kociej krainie - MIAUKOCJI, postanowi
wbrew rodzicielskim zakazom wyruszy? w drog?. Wielki ?wiat okazuje si? bardziej skomplikowany i
niebezpieczny ni? ma?y kotek sobie wyobra?a?. Na szcz??cie z pomoc? Oskarowi rusza tata, który
musi porzuci? kanapowy tryb ?ycia i przypomnie? sobie jak to by?o by? m?odym dachowcem. W
pe?nej przygód w?drówce towarzyszy mu postrzelona papuga o z?otym sercu. Wkrótce ma?y
Oskar odkryje to, o czym marz? wszystkie koty, ale czy b?dzie to MIAUKOCJA… to si? dopiero
oka?e.
„Ch?opiec z burzy”
Przygodowy, familijny, 2D DUBBING PL, ograniczenia wiekowe: 7+, cena biletu: 16 z? normalny,
14 z? ulgowy (szkolny, studencki, seniora, rodzinny), czas trwania: 99 minut, zwiastun:
https://youtu.be/3bceTAc0jHc
Opis:
Zabawna, wzruszaj?ca i m?dra opowie?? o niezwyk?ej przyja?ni, która daje si?? na ca?e ?ycie.
Laureat Oscara GEOFFREY RUSH w ekranizacji jednej z najpi?kniejszych powie?ci dla m?odych

1/3

Gmina Jawor
www.jawor.pl
http://jawor.pl

widzów.
Kilkuletni Michael mieszka z tat? w ma?ej chatce nad brzegiem oceanu. Pewnego dnia podczas
zabawy na pla?y znajduje trzy osierocone malutkie pelikany. Tak zaczyna si? niezwykle
wzruszaj?ca, pe?na humoru i przygód opowie?? o przyja?ni ch?opca z jednym z pelikanów,
zwanym Panem Percivalem. Historia o tym, jak wiele potrafi? sobie da? i jak wiele mog? si? od
siebie nauczy?. Mozolna nauka latania, walka z k?usownikami poluj?cymi na nadmorskie ptaki i
nieko?cz?ce si? wspólne wyg?upy, zacie?niaj? niezwyk?? wi?? mi?dzy Michaelem a zwierz?ciem.
W ko?cu jednak przychodzi moment, gdy pelikan dorasta, a ch?opiec musi opu?ci? domek na
pla?y. Czy ich przyja?? jest w stanie przetrwa??
Po wielu latach zamo?ny biznesmen Michael Kingsley (Geoffrey Rush) powraca w rodzinne strony,
by opowiedzie? swojej ukochanej wnuczce o niezwyk?ym przyjacielu z dzieci?stwa. Stoj?c u progu
?yciowych podsumowa? rozumie, ?e to nie rodzinna fortuna, ale ta niezwyk?a opowie?? jest czym?
najcenniejszym, co mo?e przekaza? Madeline.
Wzrusza i bawi jak „E.T.” i „Uwolni? ork?”.
„Underdog”
Akcja, sport, 2D PL, ograniczenia wiekowe: od 16 lat TBC, cena biletu: 16 z? normalny, 14 z?
ulgowy (szkolny, studencki, seniora, rodzinny), czas trwania: 115 minut TBC, zwiastun:
https://youtu.be/vBGXu2JqeR4
Opis:
„Underdog” to historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Na ich podstawie powsta?
scenariusz autorstwa Mariusza Kuczewskiego. Borys „Kosa” Kosi?ski (Eryk Lubos) to zawodnik
MMA, który jest u szczytu formy. W najwa?niejszej walce ze swoim najwi?kszym rywalem Deni
Takaevem (Mamed Khalidov) pope?nia b??d, który przekre?la jego karier?. Traci wszystko.
„Underdog” to opowie?? o s?abo?ciach i sile cz?owieka, zw?tpieniu, które pokonuje rodz?ca si?
mi?o??, o walce z przeciwno?ciami losu i podniesieniu po upadku, po?wi?ceniu, rodzinie i
przyja?ni.
„Miszmasz czyli Kogel Mogel 3”
Komedia, 2D PL, ograniczenia wiekowe: od 13 lat, cena biletu: 16 z? normalny, 14 z? ulgowy
(szkolny, studencki, seniora, rodzinny), czas trwania: 100 minut, zwiastun: https://youtu.be/aCcY0zAnJU
Opis:
„Miszmasz czyli Kogel Mogel 3” to ci?g dalszy przygód Kasi, ekscentrycznej rodziny Wola?skich i
pozosta?ych bohaterów kultowych komedii „?ogel Mogel”.
G?ówna bohaterka Kasia (Gra?yna B??cka-Kolska) nadal mieszka we wsi Brzózki i walczy z
niechcianym zalotnikiem Staszkiem Kolas?. Do Polski wraca niespodziewanie jej syn Marcin
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(Nikodem Rozbicki) i od razu wpada w k?opoty. Ch?opak ma pomys? na niecodzienny biznes… W
tym czasie w Warszawie w rodzinie Wola?skich wybucha kryzys. Wola?ska (Ewa Kasprzyk) –
celebrytka i s?ynna sekstrenerka – wydaje kontrowersyjn? ksi??k?. Jej bliscy – m?? (Zdzis?aw
Wardejn) i córka Agnieszka (Aleksandra Hamka?o) – buntuj? si? i uciekaj? z domu. Postanawiaj?
najpierw odwiedzi? Piotrusia (Maciej Zako?cielny), który dzi? wiedzie wygodne ?ycie u boku ?ony
Marleny (Katarzyna Skrzynecka). Nast?pnie ruszaj? w nieznane, a fina? tej wycieczki znów
przejdzie do legendy!

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

