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.
3.5.
PIATOK
Predstavenia:

BEACH BUM

PREMIÉRA

THE AFTERMATH

Americký film
od 15 rokov
95 min.

piatok 3. a utorok 7. ...................... 2000
pondelok 6. ......................... 1800

6. - 7.5.
PONDELOK
UTOROK Začína jazda všetkých jázd Takto provokatívny, jedinečný, nekompromisný a
5,00 €
pritom zábavný filmový žúr tu už dlho nebol. Príbeh spisovateľa, ktorý je stále 4,00 € v pondelok
zhúlený, žije podľa svojich vlastných pravidiel a striedavo brázdi Miami v
luxusnom športiaku alebo sa fláka po pláži s bezdomovcami.
6. – 8.5.

LÁSKA NA DRUHÝ POHĽAD

PREMIÉRA

MON INCONNUE / LOVE AT SECOND SIGHT

Francúzsky film

CHROBÁČIKOVIA 2: ĎALEKO OD DOMOVA

PREMIÉRA

PONDELOK Predstavenia:
pondelok 6. a streda 8. ................ 2000
od 12 rokov
až
utorok 7. .............................. 1745
117 min.
STREDA
5,00 €
Raphael vedie dokonalý život. Je slávnym spisovateľom, čitatelia ho obdivujú,
milujúca a krásna žena ho podporuje. Ale to len do osudného večera, keď to v 4,00 € v pondelok
ich vzťahu trochu zaškrípe. Druhý deň ráno sa Raphael zobudí do úplne iného,
alternatívneho sveta, v ktorom musí nanovo bojovať o svoju životnú lásku.
8.5.
STREDA
11.5.
SOBOTA

9.5.
ŠTVRTOK

MINUSCULE 2 – LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE
1800
Pred príchodom zimy si hmyzie rodinky musia spraviť zásoby na zimu. Počas
tejto „zásobovacej“ akcie - sa stane veľká nehoda. Jedna malá lienka
nedopatrením spadne do krabice. A tá je odoslaná na ďalekú cestu, ktorej
cieľom je krásny a farbami hrajúci ostrov Karibik. Vytvorí sa záchranná čata
z lienky, čierneho mravca a pavúka. Nový svet, nové stretnutia a nové
dobrodružstvá môžu začať! Len aby prišli včas...

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK

ČO SME KOMU ZASA UROBILI
QU'EST-CE QU'ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU?
1400
Claude a Marie Verneuilovi čelia novej kríze. Ich štyri dcéry a ich manželia,
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
neodišli niekam na druhý koniec sveta.

Francúzsko Čína
MP
105 min.
5,00 €

Francúzsky film
od 12 rokov
98 min.
2,00 €
Český dabing

9.5.

NIKDY NEODVRACAJ ZRAK

PREMIÉRA

ŠTVRTOK

WERK OHNE AUTOR / NEVER LOOK AWAY
1800

Nemecko Taliansko
od 15 rokov
188 min.

Strhujúci príbeh o oslobodzujúcej sile umenia a ľudskej tvorivosti. Príbeh jeho
hrdinov je inšpirovaný skutočnými udalosťami aj osobami. Preklenuje tri éry
nemeckej histórie, v rámci ktorých maliar Kurt Bartnert prežil svoje detstvo v
nacistickom Nemecku, vyrastal v komunistickom Východnom Nemecku a svoj
umelecký vývoj zavŕšil v Západnom Nemecku.

TERORISTKA

10. – 13.5.
PIATOK
až

Predstavenia:

piatok 10. a pondelok 13. .................. 1800
sobota 11. a nedeľa 12. ................................ 2000

5,00 €

Český film
od 12 rokov
95 min.

PONDELOK Komédia Teroristka je príbehom učiteľky na dôchodku, ktorá celý život svojich
žiakov učila, že základom všetkého je slušnosť a násilie nič nerieši. Lenže
nakoniec zistí, že presne na toto gauneri spoliehajú. Veľmi skoro však zistí, že
ako je vražda zložitá morálne, je rovnako zložitá aj logisticky – napriek tomu, že
jej bývalý žiak, momentálne v podmienke, jej dáva cenné životné rady...
10.5.
PIATOK
14.5.
UTOROK

Predstavenia:

NEBEZPEČNÉ CITY

PREMIÉRA

HOPE YOU'LL DIE NEXT TIME :-)

Maďarský film
od 15 rokov
96 min.

piatok 10. .......................... 2000
utorok 14. .............. 1800

Eszter sa strasti tínedžerského veku pokúša prekonať vo svete máng. Svojich
rovesníkov sleduje s akýmsi nadhľadom, od nich je pre ňu omnoho dôležitejší
zvýšený záujem, ktorý jej prejavuje jej profesor angličtiny. Keď učiteľ náhle opustí
školu, s Eszter to vážne zamyká, stráca zem pod nohami. Musí sa vnoriť do
sveta svojich rovesníkov, vyrovnať sa so všetkými ich problémami. Film je prvým
maďarským tínedžerským thrillerom o láske, ktorá sa stáva obeťou online
stalkingu, plného vzrušujúceho napätia.
13.5.
PONDELOK

TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY

15.5.
STREDA

Veľká cesta okolo sveta končí! Posledná výprava uzatvára cesty žltých trabantov
naprieč kontinentmi vo veľkom štýle. Film definitívne dokazuje, že nie sú
potrebné drahé terénne autá, aby človek prešiel celý svet a zažil jeden z
najdojemnejších návratov.

2000
.

14.5.
UTOROK

STREDA
až
SOBOTA

16. – 17.5.
ŠTVRTOK
PIATOK

4,00 €

2000

Francúzsko,
Senegal
od 12 rokov
103 min.

ŽENY V BEHU
streda 15. a štvrtok 16. a piatok 17. ............ 1800
sobota 18. ................................................................ 2000

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. Komédia o ženách, ktoré sa neboja
vybehnúť šťastiu v ústrety.

JOHN WICK 3: PARABELLUM
JOHN WICK: CHAPTER 3 – PARABELLUM
Predstavenia:

Český film
od 12 rokov
105 min.

PREMIÉRA

Yao je mladý 13-ročný chlapec žijúci v jednej dedine na severe Senegalu a je
ochotný urobiť všetko preto, aby sa mohol stretnúť so svojím hrdinom, ktorým je
Seydou Tall, slávny francúzsky herec. Seydou Tall je pozvaný do Dakaru, aby
tam predstavil svoju novú knihu. Aby si mladý Yao splnil svoj sen, naplánuje si
útek a sám prekoná 387 kilometrov, ktoré ho delia od hlavného mesta. Herec je
dojatý odhodlanosťou tohto dieťaťa a rozhodne sa utiecť pred povinnosťami a
odprevadiť chlapca naspäť domov. Na prašných senegalských cestách pochopí,
že sa približuje nielen k chlapcovej dedine, ale zároveň k svojim koreňom.
Predstavenia:

5,00 €
Český dabing

YAO
.

15. – 18.5.

5,00 €
4,00 € v pondelok

štvrtok 16. a piatok 17. .................... 2000
pondelok 20. ....................... 1730

20.5.
PONDELOK V tretej časti tejto adrenalínovej akčnej série má super zabijak John Wick k smrti
tak blízko, ako nikdy predtým. Na jeho hlavu bola vypísaná odmena 14 miliónov
dolárov, čo zmobilizovalo armádu lovcov odmien. Potom, ako zabije člena
tajného medzinárodného združenia nájomných vrahov, je John Wick
exkomunikovaný a stane sa z neho štvanec na úteku. Elitní zabijaci z celého
sveta sledujú každý jeho krok a sú pripravení okamžite využiť jeho zaváhanie.

4,00 €

Český film
od 12 rokov
93 min.
5,00 €

CELOSLOVENSKÁ

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

18. – 19.5.

AKO VYCVIČIŤ DRAKA 3

SOBOTA
NEDEĽA

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD
1800
Mladý Viking Štikút a drak Bezzubka sa vracajú a spoločne budú hľadať Skrytý
svet, jedinú nádej na záchranu ľudskodračieho spoločenstva, v ktorom by sa
všetci draci mohli pred touto hrozbou ukryť. Nájdu ho? A nájdu ho včas?

19.5.
NEDEĽA
21.5.
UTOROK

20. – 21.5.
PONDELOK
UTOROK

22. – 23.5.
STREDA
ŠTVRTOK

22. – 23.5.
STREDA
ŠTVRTOK

4,00 €
Slovenský dabing

DADDY COOL

PREMIÉRA

2000

Americký film
od 12 rokov
97 min.

Adriena odkopne jeho manželka, pretože sa vôbec nespráva ako zrelý muž, ale
skôr ako tínedžer. Adrien si ale zachová chladnú hlavu a vymyslí senzačný plán,
ako ukázať, že je dospelý a zodpovedný rovnako ako ostatní dospelí a
zodpovední. Je to plán toho najťažšieho kalibru s najrýchlejšou účinnosťou. V ich
spoločnom byte si založí súkromnú materskú školu. Záujemcov je veľa a z
Adriena je za veľmi krátky čas „otec na plný úväzok“. ....

LOVEnie
Predstavenia:

Americký film
MP
104 min.

pondelok 20. .............................. 2000
utorok 21. ....................... 1800

Romantická komédia o tom, že lásky je niekedy málo a niekedy naopak až príliš
veľa. Ako ale spoznať toho pravého? Eliška má svadbu, čaká na svoj veľký deň,
ale vytúžené "ÁNO" nakoniec nezaznie. Romantické LOVEnie plné lásky
skončilo totálnym fiaskom. A tak začína LOVEnie, zábavný lov na lásku...

5,00 €
Český dabing

Český film
od 12 rokov
100 min.
4,00 €

CHVILKY

PREMIÉRA

1800

ČR - SR
od 12 rokov
93 min.

Anežka je mladá žena, ktorá si praje, aby vzťah s jej rodinou aj partnermi bol
dobrý a pokojný, a to aj za tú cenu, že ona sama ustúpi a bude sa vyhýbať
prípadným nedorozumeniam či sporom. Neuvedomuje si ale, že tento pomyselný
pokoj je len pokojom pred búrkou, ktorá musí skôr či neskôr prísť. Film o láske,
bolesti, ale tiež o nádeji, že človek dokáže svoje zranenia premeniť v silu.

4,00 €

BRIGHTBURN

PREMIÉRA

2000

Americký film
od 15 rokov
90 min.

Čo sa stane, keď dieťa z iného sveta pristane na Zemi, ale namiesto toho, aby sa
stalo hrdinom, pretvorí svoje superschopnosti v zlovestné činy? Nový horor pod
producentskou záštitou Jamesa Gunna, režiséra Strážcov galaxie

23.5.

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK

ŠTVRTOK

NA STRECHE
1400
Profesor Rypar poskytne dočasné útočisko, mladému Vietnamcovi, ktorého
našiel ukrytého na streche svojho domu. Spolužitie nie práve najpriateľskejšieho
pána, nahnevaného na celý svet, ktorý mu neuchopiteľne uniká a mladíka, ktorý
hľadá východisko zo zúfalej situácie v neznámom meste, prináša množstvo
trecích plôch, tragikomických situácií, ale i prekvapivých nápadov a riešení..

24.5.

VERNÍ NEVERNÍ

PIATOK

L'HOMME FIDÈLE
1800
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
teta, mladá Éve, vyrástla. A majú tajomstvá, ktoré postupne odhaľujú...

5,00 €
Český film
od 12 rokov
100 min.
2,00 €

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

25. – 26.5.
SOBOTA
NEDEĽA

ALADIN

PREMIÉRA

ALADDIN
1730

Americký film
od 7 rokov
102 min.

Živá a akčná adaptácia animovanej klasiky je vzrušujúcim príbehom o
šarmantnom pouličnom zlodejíčkovi Aladinovi, odvážnej a cieľavedomej
princeznej Jasmíne a džinovi, ktorý môže byť kľúčom k ich budúcnosti.
25. – 26.5.

BOLESŤ A SLÁVA

SOBOTA
NEDEĽA

DOLOR Y GLORIA
2000

5,00 €
Slovenský dabing

PREMIÉRA

Španielsky film
od 15 rokov
113min.
Bolesť a sláva rozpráva o zložitosti oddeliť proces tvorby od vlastného života a
od vášní, ktoré žitiu dávajú zmysel a nádej. Najnovší počin z pera kultového
5,00 €
španielskeho režiséra a scenáristu Pedra Almodóvara. Ten do hlavných úloh
obsadil svojich obľúbených hercov – Antonia Banderasa a Penelope Cruz.

28. – 29.5.
UTOROK
STREDA

Predstavenia:

VŠETCI TO VEDIA

PREMIÉRA

TODOS LO SABEN

Španielsky film
od 15 rokov
132 min.

utorok 28. ................. 1730
streda 29. ........................... 1930

Krásna Laura prichádza do rodného Španielska na svadbu svojej sestry. Bujarú
oslavu v kraji slnečných viníc však naruší zmiznutie jedného z hostí. Čoskoro sa
ukáže, že pod povrchom driemu staré krivdy a tajomstvá, ktoré mali zostať
zabudnuté. Najslávnejší filmový pár súčasnosti Penélope Cruz a Javier Bardem
excelujú v hlavných úlohách dávnych milencov, medzi ktorými to nikdy
neprestalo iskriť. Psychologický thriller dvojnásobného držiteľa Oscara Asghara
Farhadiho bol otváracím filmom festivalu v Cannes.

SKLENENÁ IZBA

28. – 29.5.
UTOROK
STREDA

Predstavenia:

utorok 28. .......................... 2000
streda 29. ................. 1730

Príbeh o ľuďoch, ktorých životy, lásku a priateľstvo poznamenali dramatické
udalosti doby, rámcuje vznik jednej z najoriginálnejších modernistických stavieb
v Európe - brnianskej vily Tugendhat, miesta veľkých milostných vzplanutí i
životných zrád.
31.5.

ROCKETMAN

PIATOK

2000
Hudobná fantázia, ktorá rozpráva životný príbeh jedného z najúspešnejších
hudobníkov súčasnosti. Elton John vždy spieval ako boh, obliekal sa ako nikto
iný predtým a žil ako pravý rocker. Napriek všetkému to prežil v zdraví, aby vám
teraz o svojom turbulentnom živote mohol s odstupom porozprávať.

4,00 €

ČR - SR
od 12 rokov
104 min.
5,00 €

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

