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[4.12]: 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 4 grudnia
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

„Grinch” 2D
Animacja, familijny, 2D DUBBING PL, ograniczenia wiekowe: BO, cena biletu: 16 z? normalny, 14
z? ulgowy (szkolny, studencki, seniora, rodzinny), czas trwania: 90 minut, zwiastun:
https://youtu.be/oLZm8YvImbE
Opis:
Ósme wspólne dzie?o Illumination i Universal Pictures – komedia animowana „Grinch” – na
podstawie ?wi?tecznego klasyka – ksi??ki „Dr. Seuss”. Historia zrz?dliwego, cynicznego stwora,
który marzy tylko o jednym – by ukra?? ?wi?ta Bo?ego Narodzenia. Zabawna, pe?na ciep?a,
uniwersalna, osza?amiaj?co sfilmowana historia ?wi?teczna z olbrzymi? dawk? optymizmu.
Grinch mieszka w samotno?ci, za jedynego kompana maj?c psa – Maxa. Opuszcza sw? jaskini?,
udaj?c si? do Ktosiowa, tylko w poszukiwaniu po?ywienia.
Ka?dego roku spokój Ktosiowa zaburza tylko jedno wydarzenie – celebracja ?wi?t Bo?ego
Narodzenia. Kiedy mieszka?cy Ktosiowa decyduj?, ?e tegoroczne ?wi?ta b?d? obchodzone jeszcze
bardziej hucznie, Grinch rozumie, ?e jedynym sposobem na zachowanie jego wymarzonego
spokoju jest… kradzie? ?wi?t. Planuje nawet uprowadzenie ?w. Miko?aja.
Tymczasem gdzie? w Ktosiowie Cindy-Lou, wraz z gangiem swych przyjació?, planuje schwyta?
?w. Miko?aja, by podzi?kowa? mu za pomoc jej zapracowanej samotnej matce. I tak niecny plan
Grincha oraz dzi?kczynne zamiary Cindy-Lou koliduj? ze sob?. Czy Cindy-Lou uda si? spotka? ?w.
Miko?aja? Czy Grinchowi uda si? uciszy? gwarne ?wi?teczne Ktosiowo?
„Fantastyczne zwierz?ta: Zbrodnie Grindelwalda” 2D
Fantasy, 3D DUBBING PL, ograniczenia wiekowe: 13+ TBC, cena biletu: 16 z? normalny, 14z?
ulgowy (szkolny, studencki, seniora, rodzinny), czas trwania: 134 minuty, zwiastun:
https://youtu.be/Vbsx6bVUwQI
Opis:
Akcja filmu, do którego scenariusz napisa?a J.K. Rowling, rozpoczyna si? w 1927 r., kilka miesi?cy
po tym, jak Newt pomóg? zdemaskowa? i schwyta? nies?awnego czarnoksi??nika Gellerta
Grindelwalda. Ten dotrzyma? danego wcze?niej s?owa i uciek? w dramatycznych okoliczno?ciach.
Ca?y czas gromadzi nowych zwolenników swojej sprawy — wyniesienia czarodziejów ponad
wszystkie niemagiczne istoty. Jedyn? osob? b?d?c? w stanie go powstrzyma? jest czarodziej,
którego niegdy? uwa?a? za swojego najlepszego przyjaciela — Albus Dumbledore. Jednak
Dumbledore nie obejdzie si? bez pomocy swojego by?ego ucznia Newta Scamandera, któremu ju?
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raz uda?o si? pokrzy?owa? plany Grindelwaldowi. Przygoda ponownie splata losy Newta, Tiny,
Queenie i Jacoba. Jednak misja ta b?dzie tak?e sprawdzianem ich lojalno?ci, kiedy b?d? stawiali
czo?a nowym zagro?eniom w coraz bardziej niebezpiecznym i podzielonym ?wiecie czarodziejów.
„Planeta singli 2”
Komedia romantyczna, ograniczenia wiekowe: od 12 lat, cena biletu: 16 z? normalny, 14 z? ulgowy
(szkolny, studencki, seniora, rodzinny), czas trwania: 119 minut, zwiastun:
https://youtu.be/tFOJIvJQU8A
Opis:
„Planeta Singli 2” to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów tego roku – kontynuacja hitu, w
którym zakocha?y si? miliony widzów. W listopadzie 2018 na kinowe ekrany powróc? Maciej Stuhr i
Agnieszka Wi?d?ocha jako para, której losy po??czy?a randkowa aplikacja. Na ekranie nie
zabraknie wybuchowego ma??e?stwa granego przez Weronik? Ksi??kiewicz i Tomasza Karolaka
oraz wspania?ych: Danuty Stenki, Piotra G?owackiego czy Joanny Jarmo?owicz. Szykujcie si? na
eksplozj? humoru, wzrusze?, pozytywnej energii i pot??n? dawk? przed?wi?tecznej atmosfery.
Zwi?zek Ani (Agnieszka Wi?d?ocha) i Tomka (Maciej Stuhr) prze?ywa powa?ny kryzys. On,
showman-celebryta wcale nie ma zamiaru si? ustatkowa?. Ona z kolei chce powa?nego zwi?zku.
Tymczasem na horyzoncie pojawia si? Aleksander – zauroczony Ani? milioner, w?a?ciciel aplikacji
Planeta Singli, przekonany, ?e nikt inny nie pasuje do niego bardziej ni? romantyczna nauczycielka
muzyki.
„Mi?o?? jest wszystkim”
Komedia romantyczna, ograniczenia wiekowe: od 13 lat TBC, cena biletu: 16 z? normalny, 14 z?
ulgowy (szkolny, studencki, seniora, rodzinny), czas trwania: 130 minut, zwiastun:
https://youtu.be/li2uASmXlDU
Opis:
?wi?ta to czas rado?ci i spokoju, ale przygotowania do nich to prawdziwy chaos… Chaos, który
mo?e zburzy? doskona?e plany oraz uruchomi? lawin? wyj?tkowych zdarze?. W najnowszej
komedii „Mi?o?? jest wszystkim” czas przed?wi?tecznej gor?czki rozpocznie si? wraz z
przyp?yni?ciem do miasta niezwyk?ego ?wi?tego Miko?aja. Dalej b?dzie ju? tylko ciekawiej.
Romans z najpopularniejszym polskim pi?karzem spotka t?, której nikt nie nazwa?by fank? futbolu,
sekrety zamieszaj? w niejednym ma??e?stwie, a dopracowany w ka?dym szczególe ?lub b?dzie
mie? zaskakuj?cy fina?.
„Mi?o?? jest wszystkim” – wspólny filmowy projekt TVN i Akson Studio to komedia, której akcja
dzieje si? w Gda?sku w czasie grudniowych przygotowa? do ?wi?t. Re?yserem filmu jest Micha?
Kwieci?ski, a w rolach g?ównych wyst?puj?: Olaf Lubaszenko, Agnieszka Grochowska, Jan
Englert, Eryk Lubos, Joanna Kulig, Mateusz Dami?cki, Maciej Musia?, Leszek Lichota, Aleksandra
Adamska, Julia Wyszy?ska, Marcin Korcz i Joanna Balasz. Oto historia ku pokrzepieniu serc.
Mi?o?? jest wszystkim – wystarczy tylko w ni? uwierzy?.
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