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. 12.
NEDEĽA
6. – 7.12.
PIATOK
SOBOTA

Predstavenia:

ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2

PREMIÉRA

FROZEN 2

Americký film
MP
104 min.

nedeľa 1. a piatok 6. ............... 1700
sobota 7. .................... 1600

Prečo sa Elsa narodila s magickými schopnosťami? Odpoveď na túto otázku ju
láka, zároveň však ohrozuje jej kráľovstvo. Spolu s Annou, Kristoffom, Olafom a
Svenom sa vydávajú na pozoruhodnú a nebezpečnú cestu. Vo filme Ľadové
kráľovstvo sa Elza obávala, či jej schopnosti nie sú pre svet príliš mocné a
nebezpečné. V Ľadovom kráľovstve 2 musí dúfať, že sú dostatočné...

LAST CHRISTMAS

1. - 2.12.

00

19
NEDEĽA
PONDELOK Hviezda z filmu Hry o tróny Emilia Clarke žiari, zabáva a dojíma v romantickej
vianočnej komédií Last Christmas. V jej príbehu sa dokonale spája autorský
talent herečky a oscarovej scenáristky Emmy Thompson s nadčasovými
skladbami Georga Michaela.
3. – 4.12.
UTOROK
STREDA

Predstavenia:

UTOROK
STREDA

6. - 12.12.
PIATOK
až
ŠTVRTOK

5,00 €

QUANTO BASTA

Taliansko Brazília
od 12 rokov
92 min.

utorok 3. ................ 1700
streda 4. ............................ 2000

5,00 €

PREMIÉRA

utorok 3. ............................ 1845
streda 4. ................... 1700

Strhujúci legendárny príbeh o tom, ako konštruktér áut Carroll Shelby a britský
jazdec Ken Miles postavia pre automobilku Ford revolučný závodný automobil
Ford GT40, aby s ním zvíťazili nad Enzom Ferrarim v dvadsaťštyrihodinovom
závode Le Mans vo Francúzsku v roku 1966.

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Predstavenia:

GB - USA
Americký film
103 min.

PREMIÉRA

LE MANS ´66

Predstavenia:

PREMIÉRA

S CHUŤOU TOSKÁNSKA
Arturo bol uznávaný michelinský šéfkuchár, až kým pre problémy s ovládaním
hnevu neskončil vo väzení. Po prepustení musí robiť verejnoprospešné práce, a
tak učí variť skupinku ľudí s Aspergerovým syndrómom. Hoci ich spôsob
myslenia je mu vzdialený, v jednom zo svojich študentov objaví kulinárskeho
génia a rozhodne sa mu pomôcť vyhrať kuchársku súťaž. Temperamentný
kuchár a jeho znevýhodnený študent tak vytvoria originálnu dvojicu, pre ktorú
žiaden sen nie je nesplniteľný.

3. – 4.12.

5,00 €
Slovenský dabing

00

piatok 6. ................................................ 19
sobota 7. a pondelok 9. ............. 1800
nedeľa 8. a utorok 10. ........................................ 2000
streda 11. ............................ 1700
štvrtok 12. ................................................... 1930

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

PREMIÉRA
Slovenský film
od 12 rokov
92 min.
5,00 €
4,00 € v pondelok

Vianočná romantická komédia v réžii Jakuba Kronera s výnimočným hereckým
obsadením, natočená v zimnom prostredí Vysokých Tatier. 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.
7.12.

VODA, ČO MA DRŽÍ NAD VODOU

PREMIÉRA

2000

SOBOTA

9.12.
Úsmevno - dramatický príbeh jedného z najväčších slovenských básnikov –
PONDELOK Jozefa Urbana, predstaviteľa takzvanej stratenej generácie. Génia, ktorý
jednoducho síce nebol schopný vyrovnávať sa s nástrahami každodennosti, ale
už v svojej tridsiatke bol maturitnou otázkou. Film zachytáva obdobie od nástupu
na poetickú scénu, ale hlavne posledných sedem rokov jeho búrlivého života.
Jeho lásky, nádeje, sklamania, pády a vzostupy a boj so svojimi vnútornými
démonmi. Vrcholí práve napísaním textu Voda čo ma drží nad vodou, textu
piesne, ktorej sa on už nedožil, pretože tragicky zahynul pri autohavárii.
11. – 12.12.
STREDA
ŠTVRTOK

Predstavenia:

SOBOTA
NEDEĽA

14. – 15.12.
SOBOTA
NEDEĽA
17.12.
UTOROK

5,00 €

BITKA O MIDWAY

PREMIÉRA

MIDWAY

Americký film
od 15 rokov
138 min.

streda 11. ................................ 1900
štvrtok 12. .................... 1700

Bitka o Midway je epická sága o napadnutí americkej flotily a hrdinstve pilotov a
veliteľov námorných síl, ktorí napriek ťažkým podmienkam a obrovskej nevýhode
dokázali poraziť silnejšieho nepriateľa. Títo americkí bratia v zbrani pri Midway
bojovali v mene demokracie a slobody, aby napokon vojská japonského cisára
dostali na kolená. Šlo o jednu z najslávnejších bitiek na mori a vo vzduchu, ktorá
vďaka nesmiernej odvahe a statočnosti amerických bojovníkov významne
prispela ku konečnému víťazstvu spojeneckých vojsk v 2. svetovej vojne.
14. – 15.12.

SR - ČR
od 15 rokov
74 min.

5,00 €

TROLL: PRÍBEH O CHVOSTE

PREMIÉRA

TROLL: THE TALE OF A TAIL

Nórsko Kanada
MP
90 min.

Predstavenia:

sobota 14. ..................... 1645
nedeľa 15. ............................... 1730

Pokojné spolunažívanie v kráľovstve trollov Ervod je narušené, keď zlomyseľný
Grimmer premení kráľa Groma na kameň a jeho chvost ukryje v temnom
Zakázanom lese. Podľa starodávneho proroctva je jediným trollom, ktorý môže
všetko napraviť, jeho syn, princ Trym. Má na to však len 3 dni! Preto sa spolu s
kamarátmi vydá na divokú a nebezpečnú výpravu, aby zachránil svojho otca,
získal jeho chvost späť a navrátil do kráľovstva pokoj a harmóniu.

Slovenský dabing

JUMANJI: ĎALŠÍ LEVEL

PREMIÉRA

JUMANJI: NEXT LEVEL

Americký film
od 12 rokov
113 min.

Predstavenia:

sobota 14. ..................... 1830
nedeľa 15. ............................... 1915
utorok 17. .............1730

Vo vianočnej novinke sa Martha, Bethany a Fridge vracajú do hry nájsť Spencera
po tom, čo záhadne zmizol. Zisťujú však, že hra sa zmenila a prežiť vo svete
Jumanji bude omnoho náročnejšie ako predtým. Pretože Jumanji viac nie je len
džungľa, ale aj horúce púšte či zasnežené pohoria s novými, nebezpečnými
nástrahami…

ŽENSKÁ NA VRCHOLE

16. – 18.12.
PONDELOK Predstavenia:
až
STREDA

ŽENSKÁ NA VRCHOLU
pondelok 16. ...................................... 2000
utorok 17. ............................... 1930
streda 18. ..................... 1730

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. 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.

5,00 €

5,00 €
Slovenský dabing

SR - ČR
od 12 rokov
105 min.
5,00 €
4,00 € v pondelok

18.12.

VALHALLA: RÍŠA BOHOV

PREMIÉRA

STREDA

VALHALLA
1930

Dánsko Nórsko
od 12 rokov

Výpravné fantasy založené na severských bájach a mýtoch. Odin, Thor, Loki a
ďalší bohovia z Valhaly sa musia postaviť svojmu osudu a odvrátiť Ragnarok –
svoj zánik a koniec celého sveta. Zo zajatia sa totiž oslobodil obrovský vlk Fenrir
a bohom hrozí úplne posledná bitka s odvekým nepriateľom, s divokými obrami.
Svoju úlohu v ich boji zohrajú aj dve deti, ktoré si zo sveta ľudí priviedol Thor ako
svojich sluhov. Po spracovaní od Marvela prinášajú pohľad na severské báje
samotní severania, a to v realistickejšom, drsnejšom vikingskom štýle.
19.12.
ŠTVRTOK

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK

POSLEDNÁ ARISTOKRATKA
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
1400

105 min.
5,00 €
Český dabing

Český film
od 12 rokov
110 min.
2,00 €

V jeseni v roku 1996-1997 je Františkovi Kostkovi, vďaka svojim šľachtickým
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. – 22.12.
ŠTVRTOK
až
NEDEĽA

STAR WARS: VZOSTUP SKYWALKERA
STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER
Predstavenia:

00

štvrtok 19. a piatok 20. .......................... 20
sobota 21. a nedeľa 22. .............. 1830

Lucasfilm a režisér J.J. Abrams znovu spoja svoje sily, aby vzali divákov na
epickú výpravu do praďalekej galaxie vo filme Star Wars: Vzostup Skywalkera. V
strhujúcom závere Ságy Skywalkerov sa zrodia nové legendy a odohrá sa
konečný boj za slobodu galaxie.

CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA
Americký film
od 12 rokov
155 min.
5,00 €
Slovenský dabing

21. – 22.12.

TROLL: PRÍBEH O CHVOSTE

PREMIÉRA

SOBOTA
NEDEĽA

TROLL: THE TALE OF A TAIL
1645

Nórsko Kanada
MP
90 min.

Pokojné spolunažívanie v kráľovstve trollov Ervod je narušené, keď zlomyseľný
Grimmer premení kráľa Groma na kameň a jeho chvost ukryje v temnom
Zakázanom lese. Podľa starodávneho proroctva je jediným trollom, ktorý môže
všetko napraviť, jeho syn, princ Trym. Má na to však len 3 dni! Preto sa spolu s
kamarátmi vydá na divokú a nebezpečnú výpravu, aby zachránil svojho otca,
získal jeho chvost späť a navrátil do kráľovstva pokoj a harmóniu.
23.12.
PONDELOK
26. - 27.12.
ŠTVRTOK
PIATOK

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Predstavenia:

pondelok 23. ....................... 1800
štvrtok 26. a piatok 27. ................. 1900
pondelok 30. ........................................... 1930

5,00 €
Slovenský dabing

PREMIÉRA
Slovenský film
od 12 rokov
92 min.

5,00 €
30.12.
PONDELOK Vianočná romantická komédia v réžii Jakuba Kronera s výnimočným hereckým 4,00 € v pondelok
obsadením, natočená v zimnom prostredí Vysokých Tatier. 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.
26. – 28.12.
ŠTVRTOK
až
SOBOTA

MASKOVANÍ ŠPIÓNI
SPIES IN DISGUISE
1700
Superšpión Lance Sterling a vynálezca Walter Beckett sú totálnymi protikladmi.
Lance je kultivovaný, elegantný a nonšalantný. Zatiaľ čo Walter … nie. Ale keď
nečakané udalosti všetko zmenia, je táto nepravdepodobná dvojica nútená sa
spojiť na veľkú misiu, ktorá vyžaduje neuveriteľné maskovanie – premenu Lanca
na statočného, divokého, odvážneho… holuba. Walter a Lance spolu musia
pracovať ako tím, alebo sa celý svet ocitne v nebezpečí.

CELOSLOVENSKÁ

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

MÔJ PRÍBEH

PREMIÉRA

MŮJ PŘÍBĚH

Český film

29.12.

ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2

PREMIÉRA

NEDEĽA

FROZEN 2
1700

Americký film
MP
104 min.

28. – 30.12.

SOBOTA
Predstavenia:
sobota 28. a nedeľa 29. .......................... 1900
od 12 rokov
až
pondelok 30. ................................ 1730
90 min.
PONDELOK
Elizabeth kvôli osudovej láske ukončí úspešnú kariéru baletky. Muž jej srdca má
5,00 €
však dve tváre, a tak Elizabeth v jedinom okamihu stratí úplne všetko, o čo jej v
4,00 € v pondelok
živote šlo. Ocitne sa na úplnom dne, z ktorého nie je vidina cesty späť. A tu práve
začína jej príbeh...

Prečo sa Elsa narodila s magickými schopnosťami? Odpoveď na túto otázku ju
láka, zároveň však ohrozuje jej kráľovstvo. Spolu s Annou, Kristoffom, Olafom a
Svenom sa vydávajú na pozoruhodnú a nebezpečnú cestu. Vo filme Ľadové
kráľovstvo sa Elza obávala, či jej schopnosti nie sú pre svet príliš mocné a
nebezpečné. V Ľadovom kráľovstve 2 musí dúfať, že sú dostatočné...

5,00 €
Slovenský dabing

