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.
PIATOK

AKO VYCVIČIŤ DRAKA 3
HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD
piatok 1. a pondelok 4. .................. 1800
nedeľa 3. ................................... 1730

Predstavenia:

Americký film
MP
104 min.

3. - 4.3.
5,00 €
NEDEĽA
PONDELOK Mladý Viking Štikút a drak Bezzubka sa vracajú a spoločne budú hľadať Skrytý 4,00 € v pondelok
svet, jedinú nádej na záchranu ľudskodračieho spoločenstva, v ktorom by sa Slovenský dabing
všetci draci mohli pred touto hrozbou ukryť. Nájdu ho? A nájdu ho včas?
1.3.
PIATOK
3.3.
NEDEĽA

VŠETKO NAJHORŠIE 2

PREMIÉRA

HAPPY DEATH DAY 2U

Americký film
od 15 rokov
100 min.

piatok 1. .............................. 2000
nedeľa 3. ................... 1930

Predstavenia:

Môže byť niečo horšie než opakovane prežívaný narodeninový deň, na ktorého
konci vás niekto zabije? Môže! Napríklad to, že túto nočnú moru porazíte, potom
nejaký čas spokojne žijete a naraz bum, ona sa vráti.…

5,00 €

4. - 5.3.

COLETTE: PRÍBEH VÁŠNE

PREMIÉRA

PONDELOK
UTOROK

COLETTE
2000

GB - USA - Maď.

Škandálny príbeh nekonvenčnej a talentovanej ženy, ktorej život bol rovnako
pikantný, ako romány, ktorými okúzlila parížsku spoločnosť.

od 12 rokov
111 min.
5,00 €

CRÈME DE LA CRÈME 6
7.3.
ŠTVRTOK

Týždeň francúzskeho filmu
JE MI FAJN, s.r.o.
I FEEL GOOD
1930

Francúzsky film
od 12 rokov
103 min.
Monique vedie spoločenstvo Emauzy blízko mestečka Pau, kde zamestnáva
ľudí, ktorí sa dostali na dno a dostávajú novú šancu. Po rokoch sa z ničoho nič
vráti jej brat Jacques – ľahtikársky darmožráč. Dostane „geniálny“ nápad, že
jediná možnosť, ako začať nový život, ponúka plastická chirurgia....

3,00 €

VERNÍ NEVERNÍ

PREDPREMIÉRA

8.3.
PIATOK

PREDPREMIÉRA

L'HOMME FIDÈLE
1800

Francúzsky film
od 15 rokov
75 min.
Abel a Marianne sú 10 rokov rozídení. Keď sa znova stretnú, Abel sa rozhodne
získať Marianne späť. Veci sa však zmenili: Marianne má syna Josepha a jeho
3,00 €
teta, mladá Éve, vyrástla. A majú tajomstvá, ktoré postupne odhaľujú...

8.3.

BOJOVNÍČKY SLNKA

PIATOK

LES FILLES DU SOLEIL
1930
.

Mladá právnička Bahar je na návšteve rodiny v Kurdistane. Pri útoku extrémistov
zomiera jej manžel; ona sama a jej syn sa spolu s ďalšími ženami a deťmi
stávajú rukojemníkmi islamistov. Niekoľko mesiacov po úspešnom úteku velí
Bahar jednotke Bojovníčok slnka. Jej cieľom je dobyť mesto, kde ju postretla
tragická udalosť, a získať späť svojho syna.

PREMIÉRA
Franc - Belg. Gruz. - Švajč
od 15 rokov
115 min.
3,00 €

BÉCASSINE!

9.3.
SOBOTA

PREDPREMIÉRA

1800

Francúzsky film
od 12 rokov
Bécassine sa narodí na skromnej bretónskej farme. Svoju detskú naivnosť si
102 min.
zachová nedotknutú aj v dospelosti. Sníva o odchode do Paríža, no stretnutie s
Loulotte, malým dievčatkom, ktoré si adoptuje markíza de Grand-Air, obráti jej
život naruby. Stane sa jej pestúnkou a vytvorí sa medzi nimi silná
spolupatričnosť.

9.3.

KNIHA OBRAZOV

SOBOTA

LE LIVRE D´IMAGE
2000

3,00 €
PREDPREMIÉRA

Francúzsky film
od 15 rokov
90 min.
Dielo, v ktorom sa nezaprie vplyv kultúrnych teórií a konceptuálneho umenia, je
.

zároveň dôkazom, že náš „problémový súčasník“ Jean-Luc Godard stále verí v
nezastupiteľnú úlohu kinematografie. Za disonantnú Knihu obrazov mu po prvý
raz v histórii festivalu v Cannes udelili Zvláštnu veľkú cenu poroty.
10.3.

DILILI V PARÍŽI

NEDEĽA

DILILI À PARIS
1700

PREMIÉRA

Francúzsky film
MP
Animovaná rozprávka Dilili v Paríži je ďalším filmom z dielne Michela Ocelota,
95 min.
ktorý nám prostredníctvom dobrodružstva malého dievčatka priblíži obdobie belle
epoque v dejinách Francúzska. Mladí hrdinovia stretnú počas svojho
„vyšetrovania“ významné osobnosti tej doby - od Marie Curie až po Marcela
Prousta. Každá z nich im poskytne pomocnú ruku či indíciu. Dostanú sa na
pozoruhodné miesta, do tajomného prípadu sa prelína mágia a na jeho konci sa
tradične stretne dobro so silami temna.

10.3.

GAUGUIN

NEDEĽA

GAUGUIN - VOYAGE DE TAHITI
1900
Nekompromisný vizionár Paul Gauguin opustí Paríž, rodinu i priateľov a v roku
1891 sa usadí na exotickom ostrove Tahiti, aby tu v divokej a nepoškvrnenej
prírode načerpal inšpiráciu pre svoje obrazy. Film Edouarda Deluca je
výpravnou, pritom však meditatívnou sondou do duše vášnivého a
problematického génia s absolútne strhujúcim výkonom Vincenta Cassela.

11.3.

PRÍSĽUB ÚSVITU

PONDELOK

LA PROMESSE DE L'AUBE
1730

3,00 €
Slovenský dabing

Francúzsky film
od 15 rokov
102 min.
3,00 €

PREMIÉRA

Francúzsky film
od 12 rokov
Od ťažkého detstva v Poľsku cez mladosť pod slnkom v Nice až po kariéru letca
130 min.
v Afrike počas 2. svetovej vojny... Romain Gary prežil výnimočný život. Za túto
húževnatosť však vďačí svojej matke Nine. Práve šialená láska tejto zaujímavej a
excentrickej matky z neho urobí jedného z najvýznamnejších románopiscov 20.
storočia, ktorého život bude plný nečakaných zvratov, vášní a tajomstiev....

GREEN BOOK

11. - 12.3.

1945

PONDELOK
UTOROK Green Book je inšpirovaný skutočným príbehom odohrávajúcim sa v
šesťdesiatych rokoch v Amerike. Tony Lip je taliansko-americký vyhadzovač,
ktorý príjme prácu šoféra pre Dr. Dona Shirleyho, vysoko vzdelaného pianistu
afroamerického pôvodu. Dvaja úplne odlišní ľudia sa tak spolu vydávajú na
dvojmesačné koncertné turné do miest na juhu, kde je rasizmus ešte hlbšie
zakorenený. No pred nimi samotnými sa otvára cesta k jedinečnému priateľstvu.
7.3.
ŠTVRTOK
12.3.
UTOROK

3,00 €

3,00 €

PREMIÉRA
Americký film
od 12 rokov
130 min.
5,00 €

ŽENY V BEHU
Predstavenia:

štvrtok 7. .............................. 1745
utorok 12. a piatok 15. .................... 1800
štvrtok 14. .................................................... 2000

Český film
od 12 rokov

14. - 15.3.
ŠTVRTOK
PIATOK

Věra prežila s Jindřichom báječný život a je pevne rozhodnutá splniť jeho
posledné prianie – zabehnúť maratón! Emancipovaná a rázna matka troch dcér
v tom nevidí žiadny problém. Proste si trasu rozdelí na štyri časti a zdolajú tých
viac ako 42 kilometrov ako rodinná štafeta. Žiadna z nich síce zatiaľ neodbehla
ani meter, ale do štartu ostávajú ešte tri mesiace a tréner Vojta pripravil skvelý
kondičný plán. Komédia o ženách, ktoré sa neboja vybehnúť šťastiu v ústrety.

CENA ZA ŠŤASTIE

ŠTVRTOK

1400

Český film
od 12 rokov
95 min.

Obyčajné ľudské šťastie môže mať mnoho podôb. Niekedy jasných, niekedy
nečakaných. Príbehy ľudí, ktorí cestu k svojmu šťastiu niekde stratili a pokúšajú
sa ju znovu nájsť...

2,00 €

CAPTAIN MARVEL

PREMIÉRA

15. - 16.3.

2000
.

Film Captain Marvel nás zavedie do 90-tych rokov, doteraz nezmapovaného
obdobia marvelovského univerza. Sleduje príbeh Carol Danversovej, ktorá sa z
obyčajnej pozemskej dievčiny stane jednou z najmocnejších bytostí vo vesmíre.
Keď galaktická vojna medzi dvoma mimozemskými rasami zasiahne aj Zem,
Carol sa s malou skupinou spojencov ocitá uprostred konfliktu. Nikto ešte netuší,
že tieto udalosti zasiahnu aj do záverečného epického boja Avengers…

16.3.

AKO VYCVIČIŤ DRAKA 3

SOBOTA

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD
1600
Mladý Viking Štikút a drak Bezzubka sa vracajú a spoločne budú hľadať Skrytý
svet, jedinú nádej na záchranu ľudskodračieho spoločenstva.

SKLENENÁ IZBA

16. - 18.3.
SOBOTA
až
PONDELOK

5,00 €

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK

14.2.

PIATOK
SOBOTA

93 min.

Predstavenia:

sobota 16. ..................... 1800
nedeľa 17. ............................... 1930
pondelok 18. ....... 1730

Americký film
od 12 rokov
124 min.
5,00 €

Americký film
MP
104 min.
5,00 €
Slovenský dabing

PREMIÉRA
ČR - SR
od 12 rokov
104 min.

Film Sklenená izba vznikol podľa slávneho románu britského spisovateľa Simona
5,00 €
Mawera, inšpirovaného dramatickými udalosťami 20. storočia aj zrodom
ikonického architektonického skvostu - brnianskej vily Tugendhat. Príbeh o 4,00 € v pondelok
ľuďoch, ktorých životy, lásku a priateľstvo poznamenali dramatické udalosti doby,
rámcuje vznik jednej z najoriginálnejších modernistických stavieb v Európe,
miesta veľkých milostných vzplanutí i životných zrád.
18. - 20.3.

ČO SME KOMU ZASE UROBILI
QU'EST-CE QU'ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU?

PREMIÉRA

Francúzsky film
pondelok 18. ........................................ 2000
PONDELOK Predstavenia:
00
utorok 19. a streda 20. .............. 18
od 12 rokov
až
98 min.
STREDA
Claude a Marie Verneuilovi čelia novej kríze. Ich štyri dcéry a ich manželia,
5,00 €
David, Rachid, Chao a Charles, sa rozhodli opustiť Francúzsko. Každý z nich k
tomu má dobrý dôvod. Ale čo rodičia? Tí urobia všetko preto, aby im mladí 4,00 € v pondelok
Český dabing
neodišli niekam na druhý koniec sveta. Pokračovanie úspešnej francúzskej
komédie vás opäť zaručene rozosmeje.

OSTRÝM NOŽOM

19. - 21.3.
Predstavenia:

UTOROK
až
ŚTVRTOK

utorok 19. a streda 20. .................. 2000
štvrtok 21. ............................. 1800

Ľudovítovi zavraždili neonacisti jediného syna. Kvôli nefunkčnému súdnemu
systému sú však tí istí páchatelia prepustení na slobodu a Ľudo sa všetkými
silami snaží dosiahnuť ich opätovné zadržanie. Keď sa však dozvie, že za
synovou smrťou nestál náhodný útok extrémistov, ale organizovaná zločinecká
skupina, uvedomuje si, že stojí proti nepriateľovi nad svoje sily. Pokúsi sa
zachrániť aspoň to, čo mu ešte ostalo - vlastnú rodinu.

Slovenský film
od 15 rokov
89 min.
5,00 €

21.3.
ŠTVRTOK

LOVEnie
Predstavenia:

štvrtok 21. a utorok 26. ................................ 2000
pondelok 25. a streda 27. ................. 1800

CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA

Český film
25. - 27.3.
PONDELOK Romantická komédia o tom, že lásky je niekedy málo a niekedy naopak až príliš
od 12 rokov
až
veľa. Ako ale spoznať toho pravého? Eliška má svadbu, čaká na svoj veľký deň,
100 min.
STREDA
ale vytúžené "ÁNO" nakoniec nezaznie. Romantické LOVEnie plné lásky
5,00 €
skončilo totálnym fiaskom. A tak začína LOVEnie, odhodlaný a veľakrát zábavný
4,00
€ v pondelok
lov na lásku. Eliška sa vrhá do randenia naslepo, aby medzi radom
katastrofických schôdzok a sérií trapasov skúsila nájsť nový vzťah.

WOMAN AT WAR

25.3.

KONA FER Í STRÍÐ
2000

PONDELOK

Je lepšou metódou, ako zachrániť svet, sabotáž stožiarov vysokého napätia
alebo adoptovanie ukrajinskej siroty? Túto otázku rieši svojrázna „zenová
teroristka“ v šťavnatom a ironickom filme Benedikta Erlingssona.
27.3.

DOBRÁ SMRŤ

STREDA

2000
Nevyliečiteľne chorá Janette by rada ukončila svoj život dôstojne, preto sa
rozhodne pre dobrovoľnú, lekárom asistovanú smrť. Keďže tú vo Veľkej Británii,
kde žije, neumožňujú, rozhodne sa odcestovať do Švajčiarska. Syn Simon, ktorý
po nej zdedil svalovú dystrofiu, má pre matkino rozhodnutie viac pochopenia než
dcéra Bridget. Vlastníme svoj život, alebo on vlastní nás?

28.3.

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK

ŠTVRTOK

ZRODILA SA HVIEZDA
1400
Ostrieľaný muzikant Jackson Mainea objaví a zamiluje sa do začínajúcej
speváčky Ally. Táto už svoj veľký sen o hviezdnej kariére vzdala… pokým ju Jack
neprinúti vyjsť na pódium pod svetlá reflektorov...

ARCTIC: ĽADOVÉ PEKLO

28.3.
ŠTVRTOK
30.3.
SOBOTA

ARCTIC
2000
Muž z havarovaného lietadla uviazne v Arktíde, kde bojuje o svoje prežitie.
Postupne sa ale naučil ako bojovať so zimou a víchricami, ako byť ostražitý voči
ľadovým medveďom a ako si uloviť potravu...Nečakaná udalosť ho však prinúti
vyraziť na dlhú a nebezpečnú expedíciu, ktorá rozhodne o jeho prežití

ÚHOŘI MAJÍ NABITO

29. - 31.3.
PIATOK
až
NEDEĽA

Predstavenia:

piatok 29. ............................................ 2000
sobota 30. ..................... 1800
nedeľa 31. ................................ 1930

Čierna komédia o partičke chlapov, ktorí sa vo voľnom čase hrajú na členov
URNA – Útvaru rýchleho nasadenia. Svet pre chlapov, ktorí tak trochu nevyrástli
z puberťáckych úletov. Všetko ide hladko až kým sa neocitnú v nesprávnu chvíľu
na nesprávnom mieste. Jedno náhodné zastavenie na benzínke a ich hra už nie
je iba zábavou. Obzvlášť, keď sa do všetkého zapletie pekná pumpárka.

ČAROVNÝ PARK

30. - 31.3.
SOBOTA
NEDEĽA

WONDER PARK
Predstavenia:

sobota 30. ..................... 1600
nedeľa 31. ............................... 1730

Šikovné dievčatko June postavila ten najúžasnejší zábavný park na svete. Vo
svojej fantázii. Ale čo ak takýto raj atrakcií naozaj existuje? Čarovný park je
animák plný adrenalínu, ktorý otvára brány deťom, ktoré sa neboja snívať.

Island - Fran. Ukrajina
od 15 rokov
101 min.
3,00 €

PREMIÉRA
SR - ČR Franc. - Rak.
od 15 rokov
83 min.
5,00 €
Americký film
od 15 rokov
136 min.
2,00 €

CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA
Islandský film
od 12 rokov
97 min.
5,00 €

PREMIÉRA
Český film
od 12 rokov
100 min.
5,00 €

PREMIÉRA
Americký film
MP
85 min.
5,00 €
Slovenský dabing

