KINO NICOLAUS
 http://www.kinonicolaus.imafex.sk
 propagacia@dklm.sk
Filmy sú premietané v kvalite štandardu DCI - digitálna projekcia 2D
Začiatky večerných predstavení o 1800 a 2000, ak nie je uvedené inak s ohľadom na minutáž filmu
Zmena programu a vstupného vyhradená.
1. – 3.11.
PIATOK
až
NEDEĽA

Predstavenia:

PREMIÉRA

THE ADDAMS FAMILY

Americký film
od 7 rokov
90 min.

piatok 1. a sobota 2. ............... 1800
nedeľa 3. .................... 1730

Pripravte si prsty na lusknutie! Na plátna kín opäť prichádza ikonická rodina,
ktorá každý rok vyhráva všetky súťaže na Halloween. Tentokrát sa členovia tejto
vtipnej a výstrednej rodinky predstavia v animovanej podobe. Malí aj veľkí diváci
sa môžu tešiť na skvelú zábavu, pretože Addamsovci sa budú snažiť siloumocou dokázať, že dobrí susedia sú pre svoje okolie na nezaplatenie.

AMNESTIE

1. – 3.11.
PIATOK
až
NEDEĽA

RODINA ADAMSOVCOV

Predstavenia:

piatok 1. a sobota 2. ............... 2000
nedeľa 3. .................... 1930

Film sa okrem príbehu troch rodín zasiahnutých komunistickou perzekúciou,
venuje aj vzbure väzňov v Leopoldove, ktorá si vyžiadala vojenský zákrok.
Vzbure predchádzali široké amnestie Václava Havla, ktoré udelil v januári 1990,
len pár dní po svojom zvolení za československého prezidenta. Predlohou k filmu
bola kniha Radovana Dunaja Amnestia, ktorá rozpútala peklo.

5,00 €
Slovenský dabing

PREMIÉRA
SR - ČR
od 15 rokov
120 min.
5,00 €

Be2Can 4. – 8.11. 2019
Prehliadka festivalového filmu z Berlína, Benátok a Cannes
4. 11.

ÚPLNÁ LÁSKA

PREMIÉRA

PONDELOK

LA QUIETUD
2000

Argentína
od 15 rokov
117 min.

Eugenia sa vracia z Paríža na rodinný ranč blízko Buenos Aires. Po rokoch sa
tak stretáva so svojou matkou a sestrou Miou, ku ktorej mala kedysi veľmi blízko.
Všetky tri ženy sú nútené čeliť tvárou v tvár emocionálnym traumám a temnej
rodinnej histórii, ktorá sa odohrávala na pozadí argentínskej vojenskej diktatúry.
5.11.
UTOROK

PARDON, NEZASTIHLI SME VÁS

4,00 €
PREDPREMIÉRA

GB- Francúzsko
- Belgicko
od 15 rokov
Ricky a jeho rodina bojujú s ťažkosťami kvôli dlhu od finančnej krízy v roku 2008.
100 min.
SORRY WE MISSED YOU
1730

Príležitosť opäť sa postaviť na nohy sa objaví s lesklou novou dodávkou, ktorá
poskytne Rickymu šancu stať sa samostatne zárobkovým šoférom. Je to ťažká
práca, rovnako ako aj práca jeho ženy, ktorá je opatrovateľkou. Ich rodinné puto
je silné, ale nová situácia nasmeruje každého inde a prichádza bod zlomu.
5.11.

NARUŠITEĽ SYSTÉMU

UTOROK

SYSTEMSPRENGER
1930
Benni, je dievča s tvárou anjela, no plné nespútanej energie. Je ‘narušiteľom
systému’. Tento termín sa používa pre problémové deti, ktoré porušujú každé
jedno pravidlo a ktoré postupne prepadnú cez trhliny detských zariadení sociálnej
starostlivosti. Nezáleží na tom, kde je toto deväťročné dievča umiestnené, po
krátkom čase ju odvšadiaľ vyhodia. No presne o to jej ide, pretože najviac zo
všetkého túži opäť žiť so svojou matkou: ženou, ktorá nie je schopná vyrovnať sa
s nevypočítateľným správaním svojej dcéry. Intenzívna dráma o obrovskej túžbe

4,00 €
PREDPREMIÉRA

Nemecký film
od 15 rokov
118 min.
4,00 €

jedného dieťaťa po láske, bezpečí a násilnom potenciáli, ktorý to podmieňuje.
6.11.

MLADÝ AHMED

STREDA

LE JEUNE AHMED
1730
Belgický tínedžer, ktorý prijal extrémistický výklad Koránu, plánuje sprisahanie,
aby zabil svojho učiteľa. Film z dielne majstrov sociálnej drámy – belgickej
režisérskej dvojice bratov Dardennovcov s výsostne aktuálnou témou.

6.11.

SYNONYMÁ

STREDA

SYNONYMES
1930
Príbeh mladého Izraelca Yoava, ktorý odíde z izraelskej armády a presťahuje sa
do Paríža, kde sa usiluje čo najrýchlejšie stať Francúzom. Odmieta hovoriť po
hebrejsky a s nadšením sa učí po francúzsky – tak, že si stále opakuje
synonymá. Táto “migračná satira” o mladíkovi, ktorý sa snaží nájsť svoju identitu,
si odniesla z tohtoročného Berlinale hlavnú cenu – Zlatého medveďa.

7.11.

ZBOHOM, SYNU

ŠTVRTOK

TI ŤIOU TCHIEN ČCHANG
1800
Zbohom, synu je znamenite vystavanou rodinnou ságou, ktorá zachytáva
transformáciu čínskej spoločnosti prostredníctvom príbehu manželského páru
postihnutého osudovou tragédiou. Film sleduje svojich hrdinov v priebehu troch
desaťročí – od otrasov čínskej kultúrnej revolúcie 80. rokov minulého storočia až
po problematickú prosperitu súčasného čínskeho turbokapitalizmu.

8.11.

U ZLATEJ RUKAVIČKY

PIATOK

DER GOLDENE HANDSCHUH
2000
Nekompromisný portrét zvráteného psychopatického násilníka ovládaného
nenávisťou k ženám, sexuálnou nenásytnosťou. Zároveň sociálna štúdia o
odvrátenej strane vtedajšieho ekonomického zázraku v Nemecku, kde jednotlivci
zmietaní vojenským a povojenským chaosom trpeli úplným nedostatkom
sebadôvery.

8.11.
PIATOK
10. – 12.11.
NEDEĽA
až
UTOROK

Predstavenia:

17.11.
NEDEĽA

11. – 12.11.

4,00 €
PREDPREMIÉRA

Francúzsko –
Izrael Nemecko
od 15 rokov
123 min.
4,00 €
PREDPREMIÉRA

Čínsky film
od 15 rokov
185 min.
4,00 €

PREDPREMIÉRA

Nemecký film
od 15 rokov
110 min.
4,00 €

PREMIÉRA

ŽENSKÁ NA VRCHOLU

SR - ČR
od 12 rokov
105 min.

piatok 8. .............................................. 1800
nedeľa 10. .................................................... 2000
pondelok 11. a utorok 12. ....... 1730

SNEŽNÝ CHLAPEC
ABOMINABLE
Predstavenia:

Francúzsko Belgicko
od 15 rokov
85 min.

ŽENSKÁ NA VRCHOLE

Helena odchádza na popud svojej tety Ely so synom Mikulášom stráviť advent v
pokoji na horách. Vďaka vlastnej roztržitosti či hre osudu sa však namiesto
luxusného hotela ocitá vo vysokohorskej chate Samota, kde horal Richard žije so
svojou malou dcérkou Zuzkou a veľmi spoločenským bratom Mišom, uznávaným
členom horskej služby, milovníkom žien a zábavy. Vysnívaný odpočinok a
pohoda sa pre Helenu menia v nečakané dobrodružstvo aj vďaka tomu, že malá
Zuza považuje Pražákov za nechutných votrelcov, zatiaľ čo malý Mikuláš sa chce
stať, tak ako Richard s Mišom, ozajstným horalom.

10.11.
NEDEĽA

PREDPREMIÉRA

nedeľa 10. ...................... 1800
nedeľa 17. ............. 1730

5,00 €
4,00 € v pondelok

Americký film
MP
97 min.
5,00 €

Chcete zažiť parádne dobrodružstvo ? Ak áno, tak sa choďte pozrieť na strechu
vášho domu. Možno sa tam skrýva stratený a vydesený yetti, ktorý nevie, ako sa
vrátiť späť k rodičom. Tvorcovia slávnej série Ako si vycvičiť draka natočili ďalší
rozprávkový príbeh, ktorý vás chytí za srdce.

Slovenský dabing

TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD

PREMIÉRA

TERMINATOR: DARK FATE
1930

PONDELOK
UTOROK

Linda Hamilton ako Sarah Connorová a Arnold Schwarzenegger ako Terminátor
T-800 sa vracajú vo svojich ikonických úlohách. Pod filmom, ktorý priamo
nadväzuje na prvé dve časti, sú podpísaní James Cameron a Tim Miller.
13.11.

ROZPRESTRI KRÍDLA

STREDA

DONNE-MOI DES AILES
1800

NECH JE SVETLO

Predstavenia:

streda 13. ............................ 2000
pondelok 18. ............ 1800

18.11.
PONDELOK Milan má tri deti a aby zabezpečil svoju rodinu, chodí pracovať do Nemecka.
Počas návštevy doma cez Vianoce zistí, že jeho najstarší syn Adam je členom
polovojenskej mládežníckej skupiny. Chlapec je zapletený do šikanovania a
usmrtenia spolužiaka. Otec sa rozhoduje, čo by mal spraviť. Spolu s manželkou
Zuzkou pri tom začnú zisťovať skutočnú pravdu o svojom synovi, o svojej rodine,
o sebe samých a aj o spoločenstve okolo seba.

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK

14.11.

CEZ PRSTY

ŠTVRTOK

PŘES PRSTY
1400
Drsne romantická komédia o vzťahoch, mužoch, ženách, plážovom volejbale a
tikajúcich biologických hodinách ...

15.11.
PIATOK
17.11.
NEDEĽA

PREMIÉRA

Predstavenia:

Slovenský dabing

SR - ČR
od 15 rokov
93 min.
4,00 €
PROJEKT
100

Český film
od 12 rokov
101 min
2,00 €

CHARLIEHO ANJELI

PREMIÉRA

CHARLIE´S ANGELS

Americký film
od 12 rokov
118 min.

piatok 15. ......................... 2000
nedeľa 17. ............. 1930

Keď inžinierka Elena zistí, že technológiu, ktorú vyvíjala, chce jej šéf predávať
ako zbraň, rozhodne sa mu postaviť. Obráti sa na Charlieho anjelov, aby jej
pomohli a stane sa jednou z nich. Akčné a zvodné špiónky musia zachrániť svet
pred novou hrozbou, pričom dôverovať môžu jedine sebe a svojim schopnostiam.
18. – 20.11.

5,00 €

Francúzsky film
od 7 rokov
113 min.
Christian, vizionársky vedec, študuje voľne žijúce husi. Pre jeho syna Thomasa,
dospievajúceho chlapca posadnutého videohrami, predstavuje myšlienka stráviť
5,00 €
prázdniny s otcom v prírode nočnú moru. Otec a syn sa však predsa len zblížia
vďaka bláznivému plánu na záchranu zanikajúceho vtáčieho druhu vďaka
Christianovmu ultraľahkému lietadlu. Začína tak neuveriteľná a nebezpečná
cesta, na ktorú sa nezabúda.

13.11.
STREDA

Americký film
od 15 rokov
134 min.

POSLEDNÁ ARISTOKRATKA
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

5,00 €

Český film
od 12 rokov
110 min.

PONDELOK Predstavenia:
pondelok 18. a utorok 19. .................. 2000
až
streda 20. .................................. 1800
5,00 €
STREDA
V jeseni v roku 1996-1997 je Františkovi Kostkovi, vďaka svojim šľachtickým 4,00 € v pondelok
predkom, navrátený zámok Kostka, ktorý bol v reštitúcii. Rodený Newyorčan
Frank s dcérou Máriou a temperamentnou, ale srdečnou ženou Vivien podniknú
na tento novonadobudnutý zámok Kostka výlet. Ich predstavy o zámku a
Čechách, kde nikdy neboli, sú tak idealizované a romantické, že už samotný stret
s českou realitou prinesie veľa zábavných situácií.

19. – 20. 11.
UTOROK
STREDA

Predstavenia:

DOKONALÁ LOŽ

PREMIÉRA

THE GOOD LIAR

Americký film
od 15 rokov
109 min.

utorok 19. .................. 1800
streda 20. ............................. 2000

Roy Coutnay je rodený podvodník a nechce uveriť tomu, koľké šťastie ho
postrehlo, keď sa cez online zoznamku spozná s dobre situovanou vdovou Betty
McLeishovou. Tá ho vpúšťa nielen do svojho domu, ale aj do svojho života.
Všetko sa však môže zmeniť a z usadlého života sa môže razom ocitnúť na
zradnom tenkom ľade.

5,00 €

24.11.

RODINA ADAMSOVCOV

NEDEĽA

THE ADDAMS FAMILY
1800

Americký film
od 7 rokov
90 min.
Slovenský dabing

VLASTNÍCI

PREMIÉRA

24. – 26.11.
NEDEĽA
až
UTOROK

5,00 €

Pripravte si prsty na lusknutie! Na plátna kín opäť prichádza ikonická rodina,
ktorá každý rok vyhráva všetky súťaže na Halloween...
Predstavenia:

nedeľa 24. a pondelok 25. .................. 2000
utorok 26. .................................. 1800

Český film
od 12 rokov
96 min.

Majitelia bytov v staršom činžovom dome, ktorí sedia na domovej schôdzi a
pokúšajú sa o nemožné. Vyriešiť vo vzájomnej zhode problémy týkajúce sa
5,00 €
správy ich domu…Sú medzi nimi rojkovia jednajúci v prospech celku, vypočítaví
4,00 € v pondelok
prospechári či rafinovaní manipulátori, ale aj ľudia stratení v pocitoch vlastnej
bezvýznamnosti. A títo všetci sa musia nakoniec dohodnúť.

25. – 26.11.
PONDELOK Predstavenia:
UTOROK

MALÁ RÍŠA

PREMIÉRA

LITTLE KINGDOM

SR - Island
od 15 rokov
108 min

pondelok 25. .................. 1800
utorok 26. .................................. 2000

Eva pracuje v továrni arogantného zbohatlíka Bara, aby sa uživila, kým sa jej
manžel vráti z vojny. Ten jedného dňa dezertuje a vracia sa domov s nádejou, že
všetko bude tak, ako predtým. Do dediny však prichádza aj záhadná Cat, ktorá
pozná jeho minulosť a pre vlastné prežitie je schopná urobiť skutočne všetko.

5,00 €

