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informace o programech Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí
s-klub >> Scream show, kino svět >> donšajni, m-klub >> znouzectnost, galerie kaple >> Chiel Kuijl

Kulturní zážitky jsou s předplatným na dosah ruky
Ku l turní zaříze ní m ě sta
Valašského Meziříčí připravilo širokou a zajímavou nabídku předplatných pro sezonu 2013/2014.
Noví zájemci mají možnost zakoupení abonentek na všechny předplatné v termínu od 1. do
13. září 2013.

Př i c hy s t á ny j s o u ko n c e rty Brněnského instrumentálního tria, Tria Petrof Piano,
Kvar teta Apollon či sex tetu Corni Delicati. Představí se
ale také Lukáš Moťka a Ondřej
Moťka s Lenkou ŠimordovouPoláškovou nebo Petr Pomkla
s Lucií Fišerovou a Daliborem
Pimkem.

Snad nejžádanější Divadelní
předplatné nabídne v nové sezoně plejádu známých seriálov ých a filmov ých hvězd,
jako jsou Jiří Langmajer, Hana
Maciuchová, Pavla Tomicová,
D av i d S u c h aříp a č i M ar o š
Kramár. V průběhu sezony budou uvedeny hry Mandarínková Izba,
Dveře aneb pane, vy jste náhoda!, komedie A do pyžam, Ještěrka
na slunci, Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho nebo inscenace
Něžná je noc.

Nabídku předplatných uzavírá dětmi milované Pohádkové
předplatné Sedmikráska. Svým
ratolestem můžete dopřát čtyři
sobotní odpoledne plné krásných princezen a udatných princů v pohádkách Jak se bubnuje na
princezny a Jak se Honza dostal na hrad, dobrodružství s námořníky v představení Velbloud, ryba a slepice aneb námořnická historie
a také velepsinu s Ájou a Maxipsem Fíkem.

Osm koncertů z cyklu Koncertní předplatné se kromě vystoupení
Petra Čecha a Ludmily Vernerové a zájezdu do Beskydského divadla v Novém Jičíně odehrají ve velkém sále Kulturního zařízení.

Rezervace a prodej probíhá v Turistickém informačním centru na druhém nádvoří zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí. Neváhejte a zarezervujte si tak svoje místo v hledišti. (smo)

Ostravští filharmonici
uvedou filmové melodie

Polajka bude hostit další
ročník Setkání na zámku

Po mimořádně úspěšném premiérovém zahájení loňské koncertní
sezóny koncertem Janáčkovy filharmonie Ostrava se podařilo pracovníkům Kruhu přátel hudby a Kulturního zařízení připravit zahájení
i letošní 46. koncertní sezony koncertem tohoto vynikajícího hudebního tělesa. Koncert se uskuteční v neděli 15. září v 15 hodin opět
v Amfiteátru v parku zámku Kinských.

Již třetí ročník pořadu Setkání na zámku bude ve čtvrtek 12. září hostit Cimbálová muzika Polajka společně s Kulturním zařízením města
Valašského Meziříčí. Místní sbory a soubory vystoupí ve Velkém sále
od šesté hodiny večerní.

V programu s názvem Movie Night 2 (Filmová noc 2) uvede
Janáčkova filharmonie Ostrava hudbu ze známých českých i zahraničních filmů. V průběhu odpoledne tak mimo jiné zazní písně
z českých předválečných a válečných filmů, skladby z Vinetoua,
Hvězdných válek, Fantomase, Harryho Pottera, Titanicu nebo Pirátů
z Karibiku. Orchestr bude řídit Petr Šumník, který také jednotlivé
skladby uvede. Koncert se koná pod záštitou Městského úřadu
v rámci Dnů města Valašské Meziříčí. V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v sále KZ a proto vzhledem ke kapacitě sálu
bude v předprodeji prodáno pouze 270 vstupenek. (smo)

Letošní setkání proběhne v rámci Dnů města Valašské Meziříčí.
Kromě hostující CM Polajka se v průběhu večera představí také
Dětský pěvecký sbor miniDIZO ZUŠ Alfréda Radoka Valašské
Meziříčí, folklórní soubor písní a tanců Bača, Mužský pěvecký sbor
Beseda a jako hosté vystoupí Mužský pěvecký sbor Tvarožná Lhota.
Součástí příjemného večera bude udělení čestného občanství města
Valašské Meziříčí panu Velimiru Stanojeviči ze srbského města
Čačak a také předání vybrané finanční částky ze vstupného handicapovanému dítěti. Večerem bude provázet pan Zdeněk Chrástecký.
(smo)

www.kzvalmez.cz
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Hrají: Maroš Kramár, Zuzana Tlučková, Pavol
Topoľský, Bibiana Ondrejková
Bratislavské hudobné divadlo

středa 11. září v 19.00 hod.

DIVADLO SCHOD
Veselé vdovy valašské
Vstupné 95 Kč, zadní stoly 60 Kč.
pátek 13. září ve 20.00 hod.

akce pořádané ve spolupráci s Kulturním zařízením města Valašského Meziříčí

M-klub Party:
Semtex zlatá pálka

sobota 7. září od 13.00 hod., Amfiteátr

Ping pong obíhačka uprostřed sálu.
DJ‘s: Kay & Tvzex (Sunshine)

JONÁŠKOVO ODPOLEDNE
Pořádá Nadační fond Jonášek. Vystoupí Vlasta
Horváth, Pr a ž sk ý v ýběr tr i bute ,
Faunus, Jiří Schelinger revival, The
Syrup Kabát revival, B-art, skupina historického šermu Walmont, ukázka záchranářských psů, jízda na ponících, atrakce pro děti.
Výtěžek z akce bude použit k zakoupení potřebných přístrojů pro kliniku dětské onkologie FN
Brno.
Vstupné dospělí 50 Kč, děti 20 Kč.
pondělí 9. září – sobota 14. září

Divadelní předplatné. Doprodej, vstupné 300 Kč.
sobota 21. září v 19.00 hod., sál KZ

40. VÝROČÍ MEZŘÍČANU

Vstupné zdarma.
sobota 14. září ve 20.00 hod.

MUNDY (IE)

Přijďte s námi oslavit 40. výročí založení souboru. Všechny kamarády, bývalé i současné tanečníky, příznivce a obdivovatele, muzikanty a další
srdečně zvou členové občanského sdružení
MEZŘÍČAN. K poslechu a k tanci hraje CM Jiřího
Nechanického.

DNY MĚSTA aneb
MEZIŘÍČský hodokvas

Vstupné v předprodeji 50 Kč, na místě 70 Kč.

Více informací a podrobný program naleznete na
plakátech a stránkách města:
www.valasskemezirici.cz a www.kzvalmez.cz.

BRNĚNSKÉ INSTRUMENTÁLNÍ TRIO

středa 25. září v 19.00 hod., sál KZ

Irský zpěvák a skladatel hrající převážně akustický folk-rock. Bývá přirovnáván k písničkářům jako
Damien Rice či Josh Ritter.

čtvrtek 12. září v 18.00 hod., sál KZ

Vladislav Bláha – kytara
Jiří Novotný – housle
Jaromír Zámečník – bajan

SETKÁNÍ NA ZÁMKU

Koncertní předplatné. Doprodej, vstupné 150 Kč.

čtvrtek 19. září ve 20. hod.

pátek 27. září v 19.00 hod., sál KZ

Jug Band (NL)
+ Jam Club Special

Pořádá Cimbálová muzika Polajka. Na třetím ročníku setkání místních sborů a souborů vystoupí CM Polajka, miniDIZO, VSPT Bača, MPS
Beseda a MPS Tvarožná Lhota. Výtěžek bude
věnován handicapovanému dítěti.
Vstupné dobrovolné.
čtvrtek 12. září v 19.00 hod., Amfiteátr

David Koller
Unplugged
Akustický koncert Davida Kollera, kde se budete
moci zaposlouchat do křehké krásy Kollerových
melodií a textů.

SCREAM SHOW
Zábavný pořad známé skupiny Screamers.
Vstupné 250 Kč, od 3. řady na balkóně 230 Kč,
na místě 300 Kč, od 3. řady na balkóně 280 Kč.

MALÁ SCÉNA ZA OPONOU
čtvrtek 26. září ve 20.00 hod.
JAZZOVÝ ČTVRTEK

Vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč.

Návrat holandské kapely v čele s Bobem Browerem.
Vstupné 50 Kč.
pátek 20. září ve 20.00 hod.

M-klub Party
Akční drinky, soutěže a holky vstup zdarma!
Live: KAMP! (PL), DEATHS
DJs: Deaths DJ set

MILOŠ ŽELEZŇÁK TRIO

Vstupné 100 Kč, po 23:00 30 Kč.

Vstupné 430 Kč od 27.8 do 6.9., 500 Kč od 7.9 do
12.9 a na místě.

Robert Ragan st. – kontrabas
Martin Janočko – bicí
Miloš Železňák – kytara

sobota 21. září od 13.00 hod.,
nádvoří zámku Žerotínů a M-klub

neděle 15. září v 15.00 hod., Amfiteátr

Na cestě od rocku a blues k meditativnímu jazzu.

Koncert filmových melodií v podání Janáčkovy
filharmonie Ostrava v rámci Dnů města Valašské
Meziříčí 2013.

Multikulturní festival pořádaný sdružením Ambos
Mundos v rámci kampaně Česko proti chudobě.
Vystoupí Sababa afr ik a (Gambie/ČR),
Kubuku, Cikne Čhave NJ, ohnivá show
O-pal (PL) a další. Tržnice neziskových organizací, workshopy, výstava fotografií, dílny pro děti,
kolo štěstí a etno kuchyně.

Vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 150 Kč.

Vstup zdarma.

JANÁČKOVA FILHARMONIE
OSTRAVA – MOVIE NIGHT 2

Vstupné v předprodeji 90 Kč, na místě 120 Kč.

tel.: 571 684 444 (577)
více informací na: mklub.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku

valmez proti chudobě 2013

čtvrtek 26. září v 18.00 hod.

Večer pro Afriku

tel.: 571 684 577 (557)
více informací na: sklub.kzvalmez.cz

Akční drinky, soutěže a holky vstup zdarma!
DJs: Tichonov DJs

Velkolepá módní přehlídka butique LARANA
paní Radany Bilíkové, kterou pořádá občanské
sdružení Malaika ve spolupráci s Kulturním zařízením města Valašského Meziříčí a zakázkovým
krejčovstvím LARANA.
Hosté: KUBUKU NJ & VM, Akademie tradičního karate VM, ZUŠ Bystřice pod Hostýnem.

středa 18. září v 19.00 hod., sál KZ
Robert Thomas

Vstupné 30 Kč.

Vstupné 150 Kč.

sobota 7. září ve 20.00 hod.

pátek 27. září ve 20.00 hod.

pátek 6. září ve 20.00 hod.

M-klub Party

MANDARÍNKOVÁ IZBA
Komedie plná francouzského espritu a šarmu nabízí zajímavé příběhy lidí ve vtipných, krátkých
jednoaktovkách s překvapivým přímo detektivním záměrem.

září 2013

ZNOUZECTNOST

M-klub Party: SHUKADENC

Legendární punková skupina z Plzně se vrací do
M-klubu.

Akční drinky, soutěže a holky vstup zdarma!
DJs: ELECTRONIC BITCHES (Brno)

Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč.

Vstupné 30 Kč.

www.kzvalmez.cz

10. 9. 2013 – 13. 10. 2013
Vernisáž: středa 9. 9. 2013 v 18.00 hod.

VALMEZ FOTO 2013
„Pod povrchem aneb Co nám uniká“

Tel.: 571 615 202
E-mail: cervenkova@kzvalmez.cz
více informací na: galerie.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku

Město Valašské Meziříčí ve spolupráci s Výborem
kultury vyhlásilo 7. ročník fotografické soutěže
VALMEZ FOTO 2013. Vyvrcholením této soutěže bude vyhlášení vítězů na slavnostní vernisáži a následná výstava všech hodnotných snímků
v podkrovní galerii.

Tel.: 571 622 766, e-mail: kino@kzvalmez.cz
více informací na: kino.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku
pondělí – neděle, 26. srpna – 1. září, 17.00 hod.

LÍBÁNKY
České drama. Režie: Jan Hřebejk.
Hrají: Anna Geislerová, Stanislav Majer, Jiří
Černý, Kristýna Fuitová, David Máj, Jiří Šesták,
Jana Radojčičová a další.
Přístupno bez omezení, cena 140 Kč, 98 minut,
česky, digitální kopie.
Chiel Kuijl žije a pracuje v Naardenu v Holandsku.
Studoval sochařství na Akademii výtvarných
umění Gerrita Rietvelda v Amsterdamu. Fascinuje
ho příroda a její nikdy nekončící dynamika.
Provázanost dějů a procesů přenáší do promyšlených sochařských instalací. Jeho tendence směřuje především k venkovním objektům, ale částečně se zabývá i designem. V hravých a procítěných
vizuálních interakcích je velmi patrné využití daného prostoru.

pondělí – středa, 2. – 4. září, 17.00 hod.

MILLEROVI NA TRIPU

(We are the Millers)
Americká komedie.
Režie: Rawson Marshall Thurber.
David Burke je bezvýznamný dealer marihuany,
jehož klientelu tvoří šéfkuchaři a matky v domácnosti. Když ho ale okradou o všechny peníze a on najednou dluží svému dodavateli, musí se David stát pašerákem drog a převézt z Mexika poslední zásilku.
Hrají: Jennifer Aniston, Ed Helms, Jason
Sudeikis, Nick Offerman, Will Poulter a další.
Nepřístupné pro děti do 15 let, cena 100 Kč,
111 minut, původní s titulky, digitální kopie.
neděle – středa, 1. – 4. září, 19.30 hod.

12. 9. 2013 – 18. 10. 2013
Vernisáž: středa 11. 9. 2013 v 18.00 hod.

SASANCA

čtvrtek – neděle, 5. – 8. září, 19.30 hod.
Americké akční sci-fi. Režie: David Twohy.

Vstupné: Dospělý 20Kč, zlevněné 10Kč a rodinné
40Kč. Vstupenku je možno uplatnit v galerii Kaple
i Sýpka.

CHIEL KUIJL

Přístupno bez omezení, cena 100 Kč, 105 minut,
český dabing, digitální kopie.

RIDDICK

Otevírací doba: Pondělí zavřeno
Út – Pá 09:00 – 17:00, So – Ne 13:00 – 17:00

20. 9. 2013 – 21. 11. 2013
Vernisáž: čtvrtek 19. 9. 2013 v 18.00 hod.

V pokračování rodinné komedie Šmoulové vytvoří
zlý čaroděj Gargamel pár nezbedných stvoření podobných Šmoulům tzv. Neplechy a doufá, že s jejich
pomocí získá všemocnou kouzelnou šmoulí esenci.
Hrají: Neil Patrick Harris, Jayma Mays, Hank
Azaria, Brendan Gleeson, Christina Ricci, Katy
Perry a další.

ELYSIUM
Americké akční sci-fi.
Režie: Neill Blomkamp.
V roce 2159 existují dva druhy lidí: velmi bohatí, kteří
žijí na nedotčené umělé kosmické stanici s názvem
Elysium, a zbytek živoří na přelidněné zničené Zemi.
Max se zapojí do nebezpečné operace, která by
mohla přinést rovnost dvou polarizovaných světů.
Hrají: Matt Damon, Jodie Foster, Diego Luna,
William Fichtner, Sharlto Copley a další.
Nevhodné pro děti do 12 let, cena 140 Kč,
109 minut, původní s titulky, digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 5. – 8. září, 17.00 hod.

ŠMOULOVÉ 2 (The Smurfs 2)
Americká rodinná komedie.
Režie: Raja Gosnell.
Pod pseudonymem Sasanca tvoří ostravská výtvarnice Petra Gherbetz. Fascinována ryzím
folklorem, ovlivněna streetartem, pop-surrealismem, sci-fi, dálným východem, komiksem a graffiti vytváří kompozice organických tvarů snového
světa, oddávající se však ryze lidským činnostem.
V loňském roce se do povědomí výtvarného světa
mimo svých četných výstav dostala díky ilustrátorskému klání Secret Wars.

Riddick se ocitá na nehostinné planetě zrazený
svými druhy. Aby přežil útoky nelítostných predátorů, aktivuje záchranný signál, který k němu přivede i jeho nepřátele. Po příletu dvou lodí začíná
boj na život a na smrt.
Hrají: Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff,
Dave Bautista, Raoul Trujillo, Nolan Gerard
Funk a další.
Nevhodné pro děti do 12 let, cena 100 Kč,
119 minut, původní s titulky, digitální kopie.
pondělí – středa, 9. – 11. září, 17.30 hod. ve 3D

ONE DIRECTION: THIS IS US
Americký hudební dokument.
Režie: Morgan Spurlock.
Hudební 3D film o momentálně nejslavnější chlapecké popové skupině – One Direction. Fanoušky
a hlavně fanynky této britské kapely čekají strhující záběry z koncertních pódií i ze zákulisí velkolepých show.
Hrají: H arr y S t yles , Niall Horan, Louis
Tomlinson, Zayn Malik, Liam Payne a další.
Přístupno bez omezení, cena 150 Kč, 92 minut,
původní s titulky, 3D digitální kopie.
pondělí, 9. září, 19.30 hod.

HASTA LA VISTA!
Belgická tragikomedie.
Režie: Geoffrey Enthoven.
Philip, Lars a Jozeph jsou tři mladíci po dvacítce,
kteří milují víno a ženy. Jenže jsou stále panicové.
Pod záminkou ochutnávání vína se vydají na cestu
do Španělska s vidinou prvních sexuálních zážitků. Nic je nemůže zastavit – dokonce ani jejich
handicap: jeden je slepý, druhý na vozíku a třetí
zcela ochrnutý.
Hrají: Robrecht Vanden Thoren, Gilles De
Schrijver, Tom Audenaert, Isabelle de Hertogh
a další.
Nevhodné pro děti do 12 let, cena 70 Kč, 115 minut,
původní s titulky, digitální kopie.
úterý – středa, 10. – 11. září, 19.30 hod.

VELKÝ GATSBY (The Great Gatsby)
Americké romantické drama.
Režie: Baz Luhrmann.
Režisér Baz Luhrmann s pomocí své mimořádné představivosti znovu přivedl na filmové plátno
román F. Scotta Fitzgeralda Velký Gatsby.
Hrají: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire,
Carey Mulligan, Joel Edgerton, Isla Fisher,
Jason Clarke a další.
Nevhodné pro děti do 12 let, cena 90 Kč,
142 minut, původní s titulky, digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 12. – 15. září, 17.30 hod.

JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM

(Justin and the Knights of Valour)
Španělský animovaný film.
Režie: Manuel Sicilia.

www.kzvalmez.cz
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I kluci ve středověku měli své touhy. Justin se rozhodl být rytířem jako jeho dědeček, přestože otec mu
vytyčil výnosnou dráhu právníka. Justin se tedy na
vlastní pěst vydává za svým snem, aby podstoupil
výcvik a stal se opravdovým rytířem v brnění.
Přístupno bez omezení, cena 100 Kč, 96 minut,
český dabing, digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 12. – 15. září, 19.30 hod.

NEJVYŠŠÍ NABÍDKA

(La migliore offerta)
Italské romantické drama.
Režie: Giuseppe Tornatore.
Virgil Oldman je světově uznávaný znalec v oblasti
výtvarného umění a starožitností. Ve svém osobním životě je však uzavřeným samotářem. Nikdy
se nedokázal sblížit s jiným člověkem, není schopný s někým spolupracovat a v životě se nezamiloval do žádné ženy. Až v den jeho šedesátých třetích narozenin přijde nečekaný telefonát. Virgil se
náhle ocitá ve víru vášně a uprostřed hry, která
navždy změní jeho šedivý život.
Hrají: Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald
Sutherland, Sylvia Hoeks, Philip Jackson,
Dermot Crowley a další.
Nevhodné pro děti do 12 let, cena 110 Kč,
124 minut, původní s titulky, digitální kopie.
pondělí – středa, 16. – 18. září, 17.00 hod.

MORTAL INSTRUMENTS:
MĚSTO Z KOSTÍ

(Mortal Instruments: City of Bones)
Americké akční fantasy.
Režie: Harald Zwart.

čtvrtek – neděle, 19. – 22. září, 17.30 hod.

OGGY A ŠKODÍCI

(Oggy and the Cockroaches)
Francouzský animovaný film.
Režie: Olivier Jean Marie.
Již od stvoření světa jsou kocour Oggy a švábi
Joey, Marky a Deedee zamotaní do věčné bitvy.
Jejich boj je tak hustý, že nějaká šarvátka mezi
dobrem a zlem je proti tomu úplné prd.
Přístupno bez omezení, cena 100 Kč, 80 minut,
český dabing, digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 19. – 22. září, 19.30 hod.

JAKO NIKDY
České psychologické drama.
Režie: Zdeněk Tyc.
Konec léta ve filmu „Jako nikdy“ znamená zároveň
konec života. Vladimír Holas umírá. Kdo je Vladimír
Holas? Malíř, sochař a pedagog okresního významu. Namaloval spoustu krásných obrazů, ale ne tak
skvělých, jak si přál. Nebyl ve straně, nebyl ve Svazu
výtvarných umělců, nezaprodal se minulému režimu.
Hrají: Petra Špalková, Jiří Schmitzer, Taťjana
Medvecká, Marek Němec, Jana Pidrmanová,
Zdeněk Palusga, Marek Taclík a další.
Přístupno bez omezení, cena 110 Kč, 93 minut,
česky, digitální kopie.
pondělí – středa, 23. – 25. září, 17.00 hod.

DIANA
Britské životopisné drama.
Režie: Oliver Hirschbiegel.

pondělí – středa, 16. – 18. září, 19.30 hod.

COLETTE
České koprodukční drama.
Režie: Milan Cieslar.

JASMÍNINY SLZY

(Blue Jasmine)
Americké drama. Režie: Woody Allen.
Nový film Woodyho Allena vypráví příběh ženy,
která se ocitá v těžké životní krizi.
Hrají: Cate Blanchett, Alec Baldwin, Peter
Sarsgaard, Sally Hawkins, Michael Stuhlbarg,
Michael Emerson a další.
Nevhodné pro děti do 12 let, cena 50 Kč, 98 minut,
původní s titulky, digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 26. – 29. září, 17.30 hod.

LETADLA (Planes)
Americká animovaná komedie.
Režie: Klay Hall.
Z oblačných výšin světa filmu Auta přilétají Letadla, animovaný komediálně-dobrodružný
snímek nabitý akcí, ve kterém se nám představuje Prášek, práškovací letoun s velkým srdcem.
Přístupno bez omezení, cena 80 Kč, 92 minut,
český dabing, digitální kopie.

DONŠAJNI

Legenda je vždy jen část pravdy. Film Diana
s Naomi Watts v titulní roli se zaměřuje na poslední roky života Lady Diany, princezny lidských
srdcí.
Hrají: Naomi Watts, Lee Asquith-Coe, Douglas
Hodge, Geraldine James, Naveen Andrews,
Michael Byrne a další.
Přístupno bez omezení, cena 110 Kč, 108 minut,
původní s titulky, digitální kopie

YUMA
Polské drama. Režie: Piotr Mularuk.
Působivé akční drama inspirované situací, jež po
rozpadu sovětského bloku panovala v polsko-německém pohraničí.
Hrají: Jakub Gierszał, Katarzyna Figura,
Tomasz Kot, Krzysztof Skonieczny a další.

Nevhodné pro děti do 12 let, cena 110 Kč,
126 minut, česky, digitální kopie.

středa, 25. září, 15.00 hod.

Česká komedie. Režie: Jiří Menzel.

pondělí, 23. září, 19.30 hod.

Milostný příběh zajatců Viliho a krásné belgické židovky Colette vypráví o osudu tajné lásky z prostředí osvětimského koncentračního tábora.
Hrají: Jiří Mádl, Clémence Thioly, Ondřej
Vetchý, Petr Vaněk, Michal Dlouhý, Andrej
Hryc, Eric Bouwer a další.

Nepřístupné pro děti do 15 let, cena 90 Kč,
112 minut, původní s titulky, digitální kopie.

čtvrtek – středa, 26. září – 2. října, 19.30 hod.

Clary je obyčejná, náctiletá holka z New Yorku.
Než její máma zmizí, než zjistí, že vidí to, co ostatní ne. Než pozná, že v našem světě se skrývá
ještě jeden, plný démonů a strážců. Než se ukáže,
že její máma i ona jsou jedny z vyvolených strážců. Pak se její život úplně změní.
Hrají: Lena Headey, Lily Collins, Jamie
Campbell Bower, Jonathan Rhys Meyers,
Robert Sheehan, Jared Harris a další.
Nevhodné pro děti do 12 let, cena 100 Kč,
130 minut, původní s titulky, digitální kopie.

událostí, vypráví hrůzný příběh světově proslulých
vyšetřovatelů paranormálních jevů Eda a Lorraine
Warrenových, kteří byli pozváni na odlehlou farmu,
aby pomohli rodině terorizované temnými silami.
Hrají: Vera Farmiga, Ron Livingston, Joey King,
Patrick Wilson, Lili Taylor, Hayley McFarland
a další.

Nevhodné pro děti do 12 let, cena 70 Kč, 112 minut,
původní s titulky, digitální kopie.
úterý – středa, 24. – 25. září, 19.30 hod.

V ZAJETÍ DÉMONŮ (The Conjuring)
Americký horor. Režie: James Wan.
Film „V zajetí démonů“, natočený podle skutečných

Operní soubor na malém městě se rozhodne uvést
Mozartova Dona Giovanniho. Pohled do zákulisí
příprav odhalí svět opery zbavený pozlátka. Příběh
o lásce a zklamání, o hudbě a vášnivém milování a o lidech, kteří žijí svůj život opeře navzdory.
Hrají: Jan Hartl, Libuše Šafránková, Martin
Huba, Jiřina Jirásková, Ivana Chýlková, Emma
Smetana, Václav Kopta, Jiří Hájek a další.
Přístupno bez omezení, cena 110 Kč, 102 minut,
česky, digitální kopie.
pondělí – středa, 30. září – 2. října, 17.00 hod. ve 3D

MAKE YOUR MOVE
Americký hudební film.
Režie: Duane Adler.
Příběh vypráví o dvou tanečnících, kteří vyrůstali v odlišných podmínkách. Osud je však oba zavane do New Yorku, kde pracují v nočním baru.
Hrají: Derek Hough, BoA, Will Yun Lee, Izabella
Miko, Wesley Jonathan, Michael Mando a další.
Přístupno bez omezení, cena 130 Kč, 107 minut,
český dabing, 3D digitální kopie.
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