Program kina na mesiac marec 2019
Piatok 1. marca o 17,30 a 20,00 hodine

DETSKÉ FILMOVÉ PREDSTAVENIE

Všetko najhoršie 2 (Happy Death Day 2U)

15

USA 2019. Pokračovanie hororového komediálneho hitu, v ktorom vysokoškoláčku Tree
osud potrestal tým, že ju nútil opakovane prežívať deň, na ktorého konci ju brutálne zabije
chlap v maske. Medzitým sa z nej stala priateľská bytosť, príde však k sérii nešťastných
príhod. Slovenská premiéra. Slovenské titulky. Min.: 100. MP15. Vstupné: 5,00 EUR.

Sobota 2. a nedeľa 3. marca o 17,30 a 20,00 hodine

Colette: Príbeh vášne

(Colette)

12

VB USA Maď 2018. Škandálny príbeh nekonvenčnej a talentovanej ženy v hlavnej úlohe
s Keirou Knightley. Jej život bol rovnako pikantný ako romány, v ktorých sa nebála dávať
pikantné otázky, týkajúce sa spoločenských mravov a sexuality. Slovenská premiéra.
České titulky. Min.: 111. MP12.
Vstupné: 5,00 EUR.
FK

Čarovný park

15

Egypt USA Rak 2018. Réžia: A. B. Shawky. Ocenená road movie o dôstojnosti a odvahe
prijať inakosť, ktorá sa na prvý pohľad môže zdať ohavná. Bešaj žije v koptskej kolónii pre
leprotikov, kam ho ako dieťa umiestnila jeho rodina. Slovenská premiéra. České titulky.
Min.:97. MP15.
Vstupné: 4,00 EUR, pre FK 3,00 EUR.

Štvrtok 7. marca o 17,30 a 20,00 hodine

Ženy v behu

12

ČR 2019. Česká komédia o ženách, ktoré sa neboja vybehnúť šťastiu v ústrety. Viera
prežila s Jindrom báječný život a je rozhodnutá splniť jeho posledné prianie - zabehnúť
maratón. Rázna matka troch dcér v tom nevidí žiaden problém, trasu rozdelí na štyri časti a
zdolajú to ako rodinná štafeta. Originálna verzia. Min.: 93. MP12. Vstupné: 5,00 EUR.

Piatok 8. a nedeľa 10. marca o 17,30 a 20,00 hodine v 2D verzii,
sobota 9. marca o 17,00 a 20,00 hodine v 3D verzii

Captain Marvel

12

USA 2019. Štúdio Marvel nám predstavuje ďalšieho superhrdinu z čias pred Avengers.
Príbeh Carol Danversovej, ktorá sa z obyčajnej dievčiny stane jednou z najmocnejších
bytostí vo vesmíre. Keď galaktická vojna zasiahne aj Zem, Carol sa ocitá v konflikte.
Slovenská premiéra. Slov. titulky. Min.: 124. MP12. Vstupné: 3D 6,00 EUR,2D 5,00 EUR.

DETSKÉ FILMOVÉ PREDSTAVENIE

Sobota 9. a nedeľa 10. marca o 15,30 hodine

Psie veličenstvo

Sobota 16. a nedeľa 17. marca o 17,30 a 20,00 hodine

Sklenená izba

FILMOVÝ KLUB, pondelok 11. marca o 20,00 hodine
15

(L´Apparition)

Franc 2018. Réžia: Xavier Giannoli. Jacques je novinárom v jednej z veľkých regionálnych
redakcií vo Francúzsku. Jeho povesť nestranného investigatívneho novinára upúta
pozornosť Vatikánu, ktorý si ho najme na špeciálne vyšetrovanie. Slovenská premiéra.
České titulky. Min.:137. MP15.
Vstupné: 4,00 EUR, pre FK 3,00 EUR.

Streda 13. marca iba o 20,00 hodine Týždeň francúzskeho filmu

Modlitba

(La Priére)

Créme de la Créme

(The Glass Room)

12

ČR SR 2019. Milostná dráma o histórii majstrovského diela modernistickej architektúry,
ktoré vyrástlo na kopci za Brnom v tridsiatych rokoch minulého storočia. Stredobodom
domu je Sklenená izba, ktorá sa stáva synonymom krásy a modernosti. Slovenská
premiéra. Originálna verzia so slov. titulkami. Min.: 104. MP12.
Vstupné: 5,00 EUR.

FK

FILMOVÝ KLUB, pondelok 18. marca o 20,00 hodine

Leto

15

Rusko 2018. Réžia: Kirill Serebrennikov. Leningrad, začiatok osemdesiatych rokov.
Hudobnou scénou hýbu miestni nasledovníci Lou Reeda a Iggyho Popa, patrí k nim aj
Viktor, ktorý sa stretáva s Mikom a začína sa leto plné hudby a zakázanej lásky. Slovenská
premiéra. České titulky. Min.:126. MP15.
Vstupné: 4,00 EUR, pre FK 3,00 EUR.

Štvrtok 21. marca o 17,30 a 20,00 hodine

Dobrá smrť

15

SR ČR Fran Rak 2018. Vlastníme svoj život, alebo on vlastní nás? Nevyliečiteľne chorá
Janette by rada ukončila svoj život dôstojne, preto sa rozhodne pre dobrovoľnú, lekárom
asistovanú smrť. A keďže tú vo Veľkej Británii, kde žije, neumožňujú, rozhodne sa cestovať
do Švajčiarska.Slovenská premiéra.Slovenské titulky.Min.:83.MP15. Vstupné: 5,00 EUR.

Piatok 22. marca o 17,30 a 20,00 hodine

Skryté túžby

(Open/Nyitva)

18

Maď 2018. Maďarská komediálna dráma o nemožnosti monogamie. Manželský pár po
tridsiatke sa rozhodne zachrániť svoj láskyplný, ale sexuálne neuspokojivý vzťah tým, že
ho jednoducho otvorí. Dúfajú, že uniknú podvodom a zradám, s ktorými sa bežne
stretávajú.Je to však oveľa zložitejšie.Slovenské titulky.Min.:98. MP18.Vstupné: 5,00 EUR.

DETSKÉ FILMOVÉ PREDSTAVENIE Sobota 23. a nedeľa 24. marca iba o 15,30 hodine

Putovanie so sobíkom (La voyage d´Ailo)

(The Queen´s Corgi)

Belg 2018. Animovaný rodinný film o rozkošnom psom maznáčikovi, ktorý si vďaka svojej
povahe získal všetky srdcia v britskom kráľovskom paláci. Jedného dňa sa stratí jeho psia
láska a tak sa rozhodne opustiť bezpečné zázemie kráľovských komnát a vydáva sa na
cestu. Slovenská premiéra. Slovenský dabing. Min.: 85. MP7.
Vstupné: 5,00 EUR.

Zjavenie

(Wonder Park)

USA 2019. Dobrodružný animovaný príbeh o dievčatku June, ktorá postavila najúžasnejší
zábavný park na svete. Ale len vo svojej fantázii. Ale čo ak takýto raj atrakcií naozaj niekde
existuje? Čarovný park je animáčik, ktorý otvára svoje brány deťom, ktorá sa neboja snívať.
Slovenská premiéra.Slovenský dabing.Min.: 85.MP. Vstupné:3D 6,00 EUR,2D 5,00 EUR.

FILMOVÝ KLUB, pondelok 4. marca o 20,00 hodine

Yomeddine

FK

Sobota 16. marca o 15,30 hodine v 3D verzii a nedeľa 17. marcao 15,30 hodine v 2D verzii

15

Fran Fín Nór 2018. Dobrodružstvo malého soba, ktoré sa odohráva v prekrásnych
scenériách Laponska. Príbeh rozpráva o boji za prežitie sobieho mláďaťa, krehkého a
zraniteľného, ktorý sa musí vysporiadať s nebezpečím, ktoré ho čakajú v prvom roku života.
Slovenská premiéra. Slovenský dabing. Min.:86. MP.
Vstupné: 5,00 EUR.

Sobota 23. a nedeľa 24. marca o 17,30 a 20,00 hodine

LOVEnie

12

ČR 2019. Česká romantická komédia o tom, že lásky je niekedy málo a niekedy až moc.
Eliška má svadbu, ale ženích ujde spred oltára. Romantické LOVEnie skončilo fiaskom, ale
nevesta má kamošku, ktorá vie čo robiť. Potrebuje novú známosť alebo prísun sexu, alebo
naopak. Slovenská premiéra. Originálna verzia. Min.: 100. MP12. Vstupné: 5,00 EUR.

FK

FILMOVÝ KLUB, pondelok 25. marca o 20,00 hodine

Punk je hneď!

(Punk Never Ends!)

15

Franc 2018. Réžia: Kahn Cédric. Príbeh mladého Thomasa, ktorý prichádza do katolíckeho
rehabilitačného centra v Alpách, aby tu zabojoval so závislosťou od heroínu. Štúdia
premeny prchkého adolescenta na svojbytnú duchovnú bytosť. Slovenská premiéra.
České titulky. Min.:137. MP15.
Vstupné: 3,50 EUR.

SR ČR 2018. Réžia: Juraj Šlauka. Príbeh drogovo závislého Kwička, ktorý žije v podnájme
so svojou družkou a dvojročným synom. Jeho svet jedného dňa narazí na hranu platných
pravidiel a svojim impulzívnym správaním svoj život mení na voľný pád. Slovenská
premiéra. Originálna verzia. Min.:75. MP15.
Vstupné: 4,00 EUR, pre FK 3,00 EUR.

Štvrtok 14. marca iba o 17,30 hodine Týždeň francúzskeho filmu

Štvrtok 28. a piatok 29. marca o 17,30 a 20,00 hodine

Môj syn

Créme de la Créme

(Mon garcon)

15

Franc 2017. Réžia: Christian Carion. Julienova práca a časté cestovanie boli príčinou
rozpadu jeho manželstva. Keď raz nájde na odkazovači správu od svojej bývalej, že počas
školského výletu v horách sa stratil ich syn, Julien začne po ňom pátrať. Slovenská
premiéra. České titulky. Min.:84. MP15.
Vstupné: 3,50 EUR.

Štvrtok 14. marca iba o 20,00 hodine Týždeň francúzskeho filmu

Je mi fajn, s.r.o.

Créme de la Créme
(I Feel Good)

15

Franc 2018. Réžia: Delépine Benoit, Kervern Gustave. Štyridsaťročný Jacques sa
rozhodne rozvinúť svoj podnikateľský zámer s nízko nákladovou estetickou chirurgiou.
Prichádza preto za svojou sestrou Monique, ktorá vedie miestny Emmaus. Slovenská
premiéra. České titulky. Min.:103. Mp15.
Vstupné: 3,50 EUR.

Piatok 15. marca o 17,30 a 20,00 hodine

Green Book

My

15

(Us)

USA 2019. Originálny hororový thriller od tvorcu úspešného hororu Uteč. Šťastná rodinka
na letnom byte, ktorej prázdninovú pohodu naruší štvorica votrelcov. Desivá nočná mora je
o to strašnejšia, že útočníci vyzerajú presne ako oni, majú však v rukách zbrane a neváhajú
ich použiť. Slovenská premiéra. České titulky. Min.: 121. MP15.
Vstupné: 5,00 EUR.

DETSKÉ FILMOVÉ PREDSTAVENIE

Sobota 30. marca o 15,30 hodine v 3D verzii, nedeľa 31. marca iba o 15,30 hodine v 2D verzii

Dumbo

USA 2019. Nové spracovanie klasického príbehu Walta Disneyho od režiséra Tima
Burtona o lietajúcom slonovi. Majiteľ cirkusu Max angažuje bývalú hviezdu manéže Holta aj
s jeho deťmi, aby sa starali o malé sloníča. A ukáže sa, že Dumbo vie lietať. Slovenská
premiéra. Slovenský dabing. Min.: 114. MP.
Vstupné: 3D 6,00 EUR, 2D 5,00 EUR.

Sobota 30. a nedeľa 31. marca o 17,30 a 20,00 hodine
12

USA 2018. Vigo Mortensen a Mahershala Ali v hlavných úlohách komediálnej drámy. Tony
príjme prácu šoféra pre vzdelaného pianistu afroamerického pôvodu. Sme v Amerike v
šesťdesiatych rokoch minulého storočia, kde stále pretrváva rasizmus a spolu sa vydávajú
na turné na juh. Slovenská premiéra. České titulky. Min.:130. MP12. Vstupné: 5,00 EUR.

Zranené srdcia

(The Aftermath)

12

USA VB Nem 2018. Romantická dráma z povojnového Nemecka podľa knihy Rhidiana
Brooka, v ktorej manželka britského dôstojníka prichádza do vojnou zničeného Hamburgu.
Spoznáva následky vojny, ale aj jedného sympatického Nemca. Prvé odmietanie vystrieda
vášeň a zrada. Slovenská premiéra. České titulky. Min.: 109. MP12. Vstupné: 5,00 EUR.

Predpredaj vstupeniek je v pokladni kina, ktorá sa otvára hodinu pred predstavením a program nájdete na adrese: www.fontana-piestany.sk

