KVTNOVÝ
B ÁK

v polickém
Kolárovdivadle

MÁJ

Pondlí 1. 5. 2017 od 20:00
Poetický  lm pro celou rodinu od re iséra a kameramana F. A. Brabce v mnoha ohledech navazuje na  lm Kytice,
který v dob svého uvedení slavil s návtvností pes 600 000 divák na eské pomry výrazný divácký úspch.
I kdy tuto látku zná ka dý ze kolních lavic, dosud nikdo se ji neodvá il zpracovat  lmov.
Poetický, esko, 2008, 69 min. Vstupné: 80 K / 60 K dr itelé PellyKarty

HEIDI, DV ÁTKO Z HOR
 tvrtek 4. 5. 2017 od 17:30

Nové  lmové zpracování klasického díla svtové literatury od Johanny Spyriové se vyzna uje nádhern
nasnímanou výcarskou pírodou a hejivou atmosférou, která osloví ka dého od nejmeních divák po babi ky,
které etly Heidi jako povinnou literaturu.
Rodinný / Dobrodru ný, Nmecko / výcarsko, 2015, 105 min. Vstupné: 60 K / 50 K dr itelé PellyKarty

BOJ

Úterý 9. 5. 2017 od 20:00
Osobní drama vojenského d stojníka na zahrani ní misi. Claus (Pilou Asbæk) eí morální dilema, které jej nutí
volit mezi osobní ctí a zájmy vlastní rodiny. Film si hned po premiérovém uvedení na festivalu v Benátkách vyslou il
mimoádné ovace, korunované nominací na Oscara za nejlepí cizojazy ný  lm.
Drama / Vále ný, Dánsko, 2015, 115 min. Vstupné: 80 K / 60 K dr itelé PellyKarty

KUBO A KOUZELNÝ ME
Úterý 23. 5. 2017 od 17:30

Chlapec Kubo umí vyprávt píbhy tak,  e to bere dech. V pilehlé vesnici ohromuje obyvatele svým vyprávním,
dom se ale musí vrátit ped setmním, jinak by ho mohla stihnout stralivá kletba. Jednoho ve era se vak vrátit
nedoká e. Tahle výprava bude mnohem dobrodru njí ne cokoliv z toho, co dosud vyprávl.
Animovaný / Fantasy / Rodinný, USA, 2016, 101 min. Vstupné: 60 K / 50 K dr itelé PellyKarty

OBR DOBR

Den dtí,  tvrtek 1. 6. 2017 od 17:30
Píbh mladé dívky a laskavého obra známého jako Obr Dobr, kteí se vydávají na dobrodru nou cestu s cílem
zajmout zlé lido routské obry, kteí pronikají do svta lidí. Adaptace knihy od britského spisovatele Roalda Dahla.
Rodinný / Fantasy, Velká Británie / USA / Kanada, 2016, 117 min. Vstupné: 60 K / 50 K dr itelé PellyKarty
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