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.
2.3.

VOLANIE DIVOČINY

PREMIÉRA

PONDELOK

THE CALL OF THE WILD
1730

Americký film
od 12 rokov
90 min.

Adaptácia legendárneho románu Jacka Londona a prináša dobrodružný príbeh
odvážneho psa a jeho nového priateľa v časoch zlatej horúčky na Klondiku.
2. – 4.3.

PRÍPAD MŔTVEHO NEBOŽTÍKA

PONDELOK
Predstavenia:
až
STREDA

PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
pondelok 2. ............................... 1930
pondelok 3. a utorok 4. ...................... 2000

5,00 €

PREMIÉRA
Český film
od 12 rokov
95 min.

Komédia, ktorá si uťahuje z kriminálok, ktorých sú dnes plné televízne obrazovky.
5,00 €
Úloha, ktorú dostali od náčelníka kriminálky Drátka, je jasná – vyriešiť vraždu 4,00 € v pondelok
Starablažkovej. Veľa stôp však nemajú a majorovi Prubnerovi navyše šliape na päty
jeho nadriadený, ktorý mu dá na vypátranie vraha len týždeň – teda sedem dní!

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK

5. 3.

ROZPRESTRI KRÍDLA

ŠTVRTOK

DONNE-MOI DES AILES
1400
Christian, vizionársky vedec, študuje voľne žijúce husi. Pre jeho syna Thomasa,
dospievajúceho chlapca posadnutého videohrami, predstavuje myšlienka stráviť
prázdniny s otcom v prírode nočnú moru. Otec a syn sa však predsa len zblížia a
začína tak neuveriteľná a nebezpečná cesta, na ktorú sa nezabúda.

TEMPOS

5. 3.

2000

ŠTVRTOK

Tri dekády slovenskej hip-hopovej scény sú prerozprávané samotným
Rytmusom, kde odhalí rôzne zákulisné príhody či nečakané nástrahy a
sklamania, ktoré vo svojej hudobnej kariére zažil. To všetko ho niečo naučilo,
zmenilo, ale hlavne zoceľovalo.
6. – 11.3.
PIATOK
až
STREDA
22. 3.
NEDEĽA

SVIŇA

Predstavenia:

Krajinku pod horami ovládajú vysokopostavení zločinci, ľudia prepojení s
politikou, mafiou, ale aj s políciou, súdmi a veľkými kšeftami. Závislá tínedžerka
zmizne z resocializačného centra. O nútenom sexe a drogách chce povedať na
polícii, ale pošlú ju preč. Vyhľadá novinára, ktorý sa pustí do rozpletania
neuveriteľnej chobotnice zločinu.

6. – 8.3.
PIATOK
až
NEDEĽA

piatok 6. a sobota 7. a streda 11. a nedeľa 22. ............ 2000
nedeľa 8. ............................................................. 1900
pondelok 9. ............................................. 1800
utorok 10. .....................................1730

Predstavenia:

Francúzsky film
od 12 rokov
116 min.
2,00 €
Slovenský dabing

PREMIÉRA
Slovenský film
od 15 rokov
90 min.
5,00 €
Slovenský film
od 15 rokov
98 min.
5,00 €
4,00 € v pondelok

VPRED

PREMIÉRA

ONWARD

Americký film
MP
112 min.

piatok 6. a sobota 7. ............... 1800
nedeľa 8. ...................... 1700

Animák pre celú rodinu nás zavedie do sveta fantázie, kde sa predstavia dvaja
elfskí bratia, ktorí sa vydávajú na výpravu, aby zistili či ešte vo svete existuje
niečo magické.

5,00 €
Slovenský dabing

9.3.

MATTHIAS A MAXIME

PREMIÉRA

PONDELOK

MATTHIAS ET MAXIME
2000

Kanada
od 15 rokov
119 min.

Matthias a Maxime sú už od detstva nerozlučnými kamarátmi. Keď sú však
počas natáčania študentského filmu vyzvaní, aby sa pobozkali pred kamerou,
všetko sa náhle zmení. Zdanlivo nenarušiteľné puto je zneistené pochybnosťami,
aké city k sebe v skutočnosti prechovávajú. Film úspešného kanadského režiséra
Xaviera Dolana je drámou o priateľstve, láske a hľadaní skutočných emócií.

CHLAP NA STRIEDAČKU

10. – 12.3.
UTOROK
až
ŠTVRTOK

CHLAP NA STŘÍDAČKU
Predstavenia:

utorok 10. ......................................... 1930
streda 11. a štvrtok 12. ........ 1800

Pätnásť rokov vydatá Zuzana jedného dňa zistí, že jej manžel Jiří má už dlhšiu dobu
pomer s inou ženou. Zuzana neváha, rozhodne sa svoju sokyňu Lenku navštíviť a
dať jej netradičný návrh. Striedačku. Čo sa zdá všetkým zo začiatku ako perfektný
plán, kedy je Jirka jeden týždeň s manželkou, druhý týždeň s milenkou, sa nakoniec
môže stať pre všetkých nočnou morou.

BLOODSHOT

12. – 13.3.
ŠTVRTOK
PIATOK

2000

Vin Diesel sa v akčnom thrilleri podľa úspešného komiksu predstaví ako
BLOODSHOT - supervojak, ktorý je vďaka armáde nanobotov v jeho žilách prakticky
neporaziteľný. Ako sa však zachová, keď zistí, že spoločnosť, ktorá ho vytvorila, mu
vyrába falošné spomienky a využíva ho ako zbraň?

3BOBULE

13. – 14.3.
PIATOK
SOBOTA

Predstavenia:

Honza a Klára sa stali majiteľmi vinárstva a rodičmi roztopašných dvojčiat.
Každodenné starosti však dokážu byť občas nesmierne unavujúce, takže v
manželstve im to teraz až tak neklape. Navyše prichádza rozhodujúci čas
vinárskeho roka – vinobranie. Honza s Klárou majú problémov nad hlavu – popri
manželstve riešia krádeže vo viniciach. Klára bojuje s predsudkami okolia, ktoré
neverí, že žena môže robiť kvalitné víno a prekročiť tieň svojho otca...

14. – 15.3.
SOBOTA
NEDEĽA

piatok 13. .................. 1800
sobota 14. ............................ 2000

Predstavenia:

4,00 €

Český film
od 12 rokov
112 min.
5,00 €

PREMIÉRA
Americký film
od 15 rokov
109 min.
5,00 €

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

VPRED

PREMIÉRA

ONWARD

Americký film
MP
112 min.

sobota 14. ......................... 1800
nedeľa 15. ............... 1600

Animák pre celú rodinu nás zavedie do sveta fantázie, kde sa predstavia dvaja
elfskí bratia, ktorí sa vydávajú na výpravu, aby zistili či ešte vo svete existuje
niečo magické.

Slovenský dabing

15.3.

CESTA ZA ŽIVOU VODOU

PREMIÉRA

NEDEĽA

ASKELADDEN - I SORIA MORIA SLOTT / THE ASH LAS 2
1800

Nórsky film
od 12 rokov
99 min.

Fantasy rozprávka Cesta za živou vodou voľne nadväzuje na predchádzajúci film
Cesta za kráľom trollov, v ktorom sme prvýkrát stretli dobrosrdečného Espena, jeho
dvoch bratov, krásnu a odvážnu princeznú Kristin. Statočného Espena teraz čaká
ešte väčšie dobrodružstvo. Vydáva sa totiž hľadať živú vodu, aby zachránil svojich
bratov aj Kristíniných kráľovských rodičov.

17. – 18.3.
UTOROK
STREDA

PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ
1800

Úsmevný, miestami dojímavý príbeh je dôkazom toho, že spôsobov lásky je toľko,
koľko je ľudí na zemi. Film o láske k mužom, k deťom, k sebe samým, o
zodpovednosti za tých, ktorých milujeme, aj za tých, ktorí ich milovali pred nami.

5,00 €

5,00 €
Slovenský dabing

SR – ČR
od 15 rokov
107 min.
5,00 €

V SIETI

17.3.

2000

UTOROK

Dokumentárny film o strhujúcej dráme troch hrdiniek alias „dvanásťročných
dievčat“ od castingu až po osobné stretnutia, kedy sa s predátormi vidia tvárou v
tvár pod dohľadom ochranky a šiestich skrytých kamier. Taktiky predátorov sa
tak obracajú proti svojim strojcom a z lovcov sa stávajú lovení.
18. – 19.3.
STREDA
ŠTVRTOK

4,00 €

PREMIÉRA

ROMÁN PRO POKROČILÉ

Český film
od 12 rokov
95min.

Predstavenia:

streda 18. .......................... 2000
štvrtok 19. ............. 1800

Aký je život rozvedených mužov oddelených naštvanou exmanželkou nielen od
stola, postele ale aj účtov? Ako zapôsobí rozvod na ich morálku a sebavedomie?
Dozviete sa z korektnej komédie s Marekom Vašutom v hlavnej úlohe.

5,00 €

TICHÉ MIESTO: ČASŤ II

PREMIÉRA

A QUIET PALCE: PART II
2000

Americký film
od 12 rokov
98 min.

Prežijete, len keď budete potichu. Vďaka tomu, že Abbottovci rešpektovali
jednoduché, ale veľmi dôležité pravidlo, dokázali /teda skoro všetci/ prežiť Tiché
miesto I. Pokračovanie úspešného hororu im však do cesty postaví nové, oveľa
náročnejšie výzvy.

21. – 22.3.
SOBOTA
NEDEĽA

23. – 24.3.
PONDELOK Predstavenia:
UTOROK

PREMIÉRA

ARCTIC JUSTICE
1800

GB – Kanada
MP
92 min.

PREMIÉRA

LE PRINCE OUBLIÉ

Francúzsky film
MP
102 min.

pondelok 23. ................. 1800
utorok 24. .................................2000

RADIOACTIVE

Predstavenia:

5,00 €
Slovenský dabing

ZABUDNUTÝ PRINC
Všetko v Djibiho živote sa točí okolo jeho milovanej sedemročnej dcérky Sofie.
Oddaný otec samoživiteľ nikdy nepríde neskoro na jej večernú rozprávku. Každú
noc, keď Sofie zaspáva, ju berie do „Rozprávkolandu“, vymysleného filmového
štúdia. O päť rokov neskôr sa zo Sofie pomaly stáva pubertiačka, príbehy jej otca
ju už až tak neberú a Djibi je vo svojej roli vymenený. Pretože sa jeho postavenie
v skutočnom svete i v „Rozprávkolande“ mení, Djibi musí vymyslieť, ako v živote
svojej dcéry zostať dôležitou postavou.

23. - 24.3.

5,00 €

SNEŽNÁ HLIADKA
Polárny lišiak Swifty má veľký sen. Pridať sa k Hviezdnym psom, bleskovej
donáškovej službe. Nebude to však pre neho ľahké, pretože do cesty sa mu
postaví veľký mrož, a preto musia lišiakovi pomôcť jeho najlepší kamaráti.

PONDELOK
UTOROK

SR - ČR
od 15 rokov
90 min.

ROMÁN PRE POKROČILÝCH

19.3.
ŠTVRTOK
21.3.
SOBOTA

PREMIÉRA

5,00 €
Slovenský dabing

PREMIÉRA

pondelok 23. ........................... 2000
utorok 24. .................. 1800

GB - Maďarsko
od 12 rokov
103 min.
Neuveriteľný, no skutočný príbeh ženy, matky, manželky a vedkyne - Marie CurieSklodowskej. V biednych podmienkach drevenej kôlne, s deravou strechou 5,00 €
honosne nazvanej laboratórium, znáša výpary, žiarenie, pred ktorým sa nechráni a
kde celé hodiny mieša železnou tyčou vriacu masu - sa jej podarí získať decigram
čistého rádia. Úspech sa dostaví v roku 1902. Týmto objavom rádia navždy zmenila
tvár vedy.

26.3.
ŠTVRTOK

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
1400

Scenár filmu sa začína pár dní pred Vianocami a končí na Nový rok a cez
množstvo komických, ale i romantických situácií ukazuje, že láska má veľa
podôb, ale nakoniec si každého nájde.

Slovenský film
od 12 rokov
92 min.
2,00 €

CRÉME DE LA CRÉME
25. - 31. 3. 2020
25.3.

BEZSTAROSTNÉ DIEVČA

STREDA

UNE FILLE FACILE
2000
Naïme je presne 16 a tento rok v lete sa bude musieť rozhodnúť, čo chce od života,
pokiaľ ho nechce prešvihnúť. Keď sa objaví jej o pár rokov staršia sesternica Sofia s
úžasným telom a nebezpečne zvodným životným štýlom, Naïma sa vrhne v ústrety
letu plnému nezabudnuteľných stretnutí…

PREDPREMIÉRA

Francúzsky film
od 15 rokov
92 min.
4,00 €

26.3.

BEDÁRI

PREMIÉRA

ŠTVRTOK

LES MISÉRABLES
2000

Francúzsky film
od 15 rokov
102 min.

Film inšpirovaný vzburami z roku 2005 zasadil režisér Ladj Ly do súčasného
Montfermeilu, toho istého miesta, kde sa odohrávali slávni Bedári Victora Huga v
roku 1862. O viac ako 150 rokov neskôr je podobnosť medzi dnešnou
nahnevanou mládežou v mikinách a Gavrochom, hlavnou postavou Bedárov,
veľmi príznačná…
27.3.

PRAVDA

PIATOK

LA VÉRITÉ
2000
Filmová ikona Fabienne má dcéru Lumir, ktorá je scenáristkou v New Yorku. Keď
táto veľká herečka vydá knihu pamätí, Lumir sa spolu s rodinou vráti do
rodičovského domu. Stretnutie sa však rýchlo zmení na konfrontáciu: pred
zrakom ohromených členov rodiny sa odhaľujú utajené pravdy, nepriznaná
nevraživosť, nemožné lásky. Fabienne natáča sci-fi film, v ktorom hrá starú dcéru
večne mladej matky. Skutočnosť sa mieša s fikciou a matka s dcérou musia k
sebe opäť nájsť cestu...

30.3.

REBELKY

PONDELOK

REBELLES
1730
Sandra, bývalá miss regiónu Nord-Pas-de-Calais, nemá prácu ani vzdelanie, a preto
sa vráti bývať k matke. Nájde si prácu v miestnej konzervárni, kde musí odrážať
návrhy svojho šéfa, ktorému nešťastnou náhodou spôsobí smrť. Pri nehode sú
prítomné dve jej kolegyne. Keď sa tri robotníčky chystajú privolať pomoc, objavia v
skrinke mŕtveho tašku plnú peňazí. A vtedy sa začnú problémy.

30.3.

JOHANKA Z ARKU

PONDELOK

JEANNE
1900
Rok 1429. Johanka, ktorá má vojenské a duchovné poslanie, oslobodí Orléans a
znova dosadí následníka trónu na francúzsky trón. V Paríži utrpí prvú porážku.
Vtedy predstúpi pred cirkevný súd v meste Rouen. Proces vedie Pierre Cauchon,
ktorý sa usiluje zbaviť ju všetkej dôveryhodnosti. Johanka ostáva verná svojmu
poslaniu a odmieta sa priznať k čarodejníctvu, z ktorého ju obviňujú. Nakoniec ju
odsúdia na upálenie na hranici za kacírstvo.

31.3.

MYSLÍŠ, ŽE VIEŠ KTO SOM?

UTOROK

CELLE QUE VOUS CROYEZ
1730
Claire je 50-ročná rozvedená učiteľka, ktorá si vytvorí falošný profil 24-ročnej ženy na
Facebooku. Použije fotografiu peknej mladej ženy a vytvorí úplne fiktívnu postavu,
ale prečo? Príbeh, v ktorom sa spája realita a lož, s vynikajúcou Juliette Binoche.

4,00 €

PREDPREMIÉRA

Francúzsko Japonsko
od 12 rokov
102 min.
4,00 €

PREDPREMIÉRA

Francúzsky film
od 15 rokov
87 min.
4,00 €

PREDPREMIÉRA

Francúzsky film
od 15 rokov
138 min.
4,00 €

PREDPREMIÉRA

Francúzsko –
Belgicko
od 15 rokov
101 min.
4,00 €

31.3.

ZĽUTOVANIE

UTOROK

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
1930
Mesto Roubaix, noc v období Vianoc. Komisár Daoud prechádza mestom, v ktorom
vyrástol. Podpálené autá, roztržky. Na komisariát nedávno prišiel čerstvý absolvent
Louis Coterelle. Daoud a Louis spolu riešia vraždu starej ženy. Vypočúvajú Claude a
Marie, dve mladé ženy, ktoré sú na dne, alkoholičky, milenky.

PREDPREMIÉRA

Francúzsky film
od 15 rokov
119 min.
4,00 €

