PROGRAM KINO STROJÁR MARTIN

DECEMBER 2018

1.12. – 3.12. o 18,00 h

12+

BOHEMIAN RAPSODY
Premiéra / dráma, životopisný, hudobný / USA, V. Británia / 2D
Queen. Jediné, čo je pozoruhodnejšie ako ich hudba, je jeho príbeh. Bohemian Rhapsody popisuje hudobnú dráhu a
jedinečnú životnú a umeleckú kariéru Freddieho Mercuryho od založenia skupiny Queen až po pamätný koncert Live Aid
v roku 1985. Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockovej skupiny Queen, jej hudby a predovšetkým Freddieho
Mercuryho, ktorý svojou tvorbou aj životom vzdoroval všetkým stereotypom, vďaka čomu sa stal jedným z
najvýraznejších umelcov svojej doby.

134 min., titulky
1.12. – 3.12. o 20,30 h

15+

VDOVY
Premiéra / thriller, dráma / USA / 2D
Vdovy sú príbehom žien, ktoré nemajú takmer nič spoločné. S výnimkou mŕtvych manželov a veľkých dlhov, ktoré im
zanechali zo svojej nepodarenej trestnej činnosti. A tak musia veľmi pritvrdiť a začať bojovať o svoje prežitie. Za týmto
veľmi intenzívnym thrillerom stojí oscarový režisér Steve McQueen (12 rokov otrokom) a spisovateľka Gillian Flynn,
autorka bestselleru Zmiznutá.
129 min., titulky
6.12. o 17,30 h
7.12. - 8.12. o 20,00 h
10.12. o 20,00 h

12+

SMRTEĽNÉ STROJE
Premiéra / dobrodružný, fantasy / USA / 2D, 3D
Na svete dochádzajú zdroje. Mestá sa premenili na pohyblivé predátorské stroje a jedno dievča sa túži pomstiť mužovi,
ktorý ju pripravil o matku. Bohužiaľ, ten patrí medzi najmocnejších mužov planéty. Smrteľné stroje sú dobrodružné
fantasy od tvorcov Pána prsteňov a Hobita.
128 min., titulky
6.12. o 20,00 h
7.12. – 8.12. o 18,00 h
10.12. o 18,00 h

12+

ROBIN HOOD
Premiéra /akčný historický / USA, V. Británia / 2D
BOL RAZ JEDEN ZLODEJ....
Ostrieľaný bojovník Robin z Loxley (Taron Egerton) a jeho maurský veliteľ (Jamie Foxx) sa po dlhých rokoch
strávených na križiackych výpravách vracajú domov. Anglicko sa však veľmi zmenilo - všade vládne korupcia a strach.
Preto im nezostáva nič iné, len opäť zobrať do rúk zbrane a postaviť sa na odpor. Nové spracovanie legendárneho príbehu
prináša divákom vzrušujúce dobrodružstvo, nabité akciou, dokonale prepracovanými bojovými scénami a samozrejme
nadčasovou romantikou.
116 min., titulky

13.12. – 14.12. o 17,00 h
15.12. – 17.12. o 20,00 h

12+

AQUAMAN
Premiéra / dobrodružný, fantasy / USA / 2D, 3D
Filmový príbeh o populárnom superhrdinovi zo stajne DC Comics odhaľuje pôvod Arthura Curryho (Jason
Momoa), napol človeka, napol obyvateľa bájnej Atlantídy, ktorého jeho životná cesta prijme čeliť pravde nielen
o tom, kým v skutočnosti je, ale zároveň preverí, či je hodný stáť sa tým, pre čo bol zrodený…
143 min., titulky
13.12. – 14.12. o 20,00 h
15.12. – 16.12. o 17,30 h

7+

17.12. o 18,00 h

SPIDER-MAN:PARALLELNÉ SVETY
Premiéra / animované akčné fantasy, krimi / USA / 2D, 3D
Kreatívne duo Phil Lord a Chris Miller (LEGO Movie, 21 Jump Street) ukáže Spider-Manaukázať v novom svetle,
s použitím jedinečnej technológie animácie. Spider-Man: Paralelné svety predstavuje Spider-Mana ako brooklynského
tínedžera Milesa Moralesa, ktorý žije v multiverze. Pod modro-červenou maskou sa však neukrýva len on sám...

120 min., titulky, dabing
21.12. o 18,00 a 20,00 h
22.12. – 23.12. o 20,00

12+

BUMBLEBEE
Premiéra / dobrodružný / USA / 2D, 3D
Charlie je obyčajné osemnásťročné dievča, ktoré práve k narodeninám dostala svoje prvé auto. Lenže ten žltý „Chrobák“
nie je len obyčajná haraburda, ale Bumblebee, ktorý sa v tejto podobe skrýva nielen pred ľuďmi, ale aj ostatnými
Transformers.
114 min., slovenský dabing
27.12. – 30.12. o 17,30 h

7+

NÁVRAT MARY POPPINS
Premiéra / rodinný, fantasy / USA / 2D, 3D
Kúzla sa vracajú... Walt Disney uvádza nové dobrodružstvá legendárnej magickej pestúnky.
Kúzelná pestúnka Mary Poppins sa vracia v novom originálnom príbehu, aby s pomocou veselého údržbára
pouličných lámp Jacka a svojich jedinečných čarodejníckych schopností pomohla Michaelovi a novej generácii
rodiny Banksových nájsť radosť a šťastie po osobnej strate. Mary tiež zoznámi deti s množstvom svojráznych
postáv vrátane svojej sesternice Topsy (Meryl Streep).
131 min., titulky, dabing
27.12. – 28.12. o 20,00 h

12+

DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDÁCH
Premiéra / komédia / ČR, SR / 2D
Príbehy populárneho doktora Martina (Miroslav Donutil) vrcholia úplne novým a tým najväčším prípadom jeho
kariéry v celovečernom kinofilme. Seriálový doktor Martin rieši vo filme záhady osobného
života i detektívnej zápletky. V priebehu jedného dňa sa musí postarať o svoje malé dieťa, vyžehliť si svoje
tradičné nedorozumenia s partnerkou a prísť na koreň záhade, ktorej stopy vedú hlboko do minulosti. Dávne
tajomstvo beskydských lesov je už takmer zabudnuté, keď ho oživí nález podivuhodne malej kostry. To vnesie
do mestečka v horách rozruch, ktorý ešte narastie po tom, čo sa do vyšetrovania vrhnú strážmajster Topinka a
doktor Martin.
90 min., česká verzia
29.12. – 30.12. o 20,00 h

12+

ZRODILA SA HVIEZDA
Premiéra / dráma, romantický / USA / 2D
Vo filme Zrodila sa Hviezda sa v hlavných úlohách predstaví štvornásobný držiteľ nominácie na Oscara Bradley Cooper
a spevácka pophviezda Lady Gaga. Kým pre Bradleyho Coopera ide o režisérsky debut, pre Lady Gaga o jej prvú hlavnú
rolu vo filme. V novom spracovaní romantickej drámy Zrodila sa hviezda, stvárni Bradley Cooper ostrieľaného
muzikanta Jacksona Mainea, ktorý objaví a zamiluje sa do začínajúcej speváčky Ally (Lady Gaga). Táto už svoj veľký
sen o hviezdnej kariére vzdala…pokým ju Jack neprinúti výjsť na pódium pod svetlá reflektorov. Ale keď Allyin
raketový štart zatieni jeho vlastnú kariéru, Jack stále obtiažnejšie nesie svoj ústup z veľkých pódií a o to viac bojuje so
svojimi vnútornými démonmi.
136 min., titulky

EUROKINO

EUROKINO

EUROKINO

19.12. o 20,00 h

15+

DO PLAVIEK
Premiéra / komédia / Francúzsko / 2D
Keď depresívny Bertrand, trpiaci krízou stredného veku, odpovie na inzerát, ktorý hľadá nového člena do družstva
mužského synchronizovaného plávania (áno, máme na mysli mužské aquabely), netuší, že v amatérskom družstvu nájde
nielen priateľov, ale aj novú chuť do života. Komédia nielen o tom, ako dlho musíte zadržať dych, aby ste prežili život.
122 min., titulky

FILMOVÉ PREDSTAVENIA PRE DETI
1.12. o 16,00 h
3.12. o 16,00 h

7+

ČERTOVSKÉ PERO
Premiéra / rodinný, rozprávka / ČR / 2D
Príbeh nás zavedie do malého pokojného mestečka Švindľov, kde miestni žijú svojim bežným životom remeselníkov a
sedliakov a možno ani netušia, že všetky ich priestupky a hriechy sú starostlivo monitorované miestnou pekelnou
pobočkou Šupvidly. Hriechy v pekle zapisuje, spravodlivo a neomylne, kúzelné pero z kohúta samotného Lucifera. Každý
hriešnik má v pekle založenú vlastnú zložku a vždy, keď sa zložka zaplní, čertovské komando si nasadí kúzelné rohy a
chvost a vyrazí na povrch, aby hriešnika priviedlo do pekla. Jedného dňa však čertovské pero prestane fungovať. Lucifer
sa rozhodne poveriť doručením nového čertovského pera na pobočku trocha zmäteného čerta Bonifáca. Je to najlepšia
úloha, aby sa mladý čert ostrieľal v ľudskom svete. Žiaľ, prvá Bonifácova skúsenosť v mestečku je, že mu miestny
podvodník kúzelné pero ukradne. Spustí sa rad udalostí, kedy mestečko ovládnu miestni špekulanti, lenivci a podvodníci,
ktorým sa dokonca podarí uväzniť aj samotného vládcu pekiel. Ostáva už len na Bonifácovi, aby v sebe našiel odvahu a
lásku, oslobodil mestečko i Lucifera a získal si ruku krásnej Grétky.
99 min., slovenský dabing
6.12. o 16,00 h
10.12. o 16,00 h

3+

SUPERTAXÍK
Premiéra / animovaný, rodinný / Malajzia / 2D.
RÝCHLY A ÚŽASNÝ.
Malý žltý Taxík, ktorému pod kapotou bije srdce skutočného pretekára, sníva o titule „Kráľa ciest“ v jeho rodnom meste
Gasket City. Počas pretekov však urobí chybu a nešťastne nabúra do slávnej talianskej modelky Belly di Monetti, do
ktorej sa na prvý pohľad zamiluje. Lenže Bella patrí do úplne inej kategórie luxusných áut, ktoré sa na takých ako Taxík
pozerajú zhora. Navyše má Bella priateľa a zálusk na ňu si robí aj obrovský a nebezpečný kamión Kaiser, vodca neslávne
známeho gangu. Keď sa Taxík a jeho najlepší kamarát Putt Putt ocitnú v nebezpečenstve, rýchlo zistia, že zostať verný
sám sebe je omnoho ťažšia úloha ako získať slávu či srdce svojej lásky.
90 min., slovenský dabing
15.12. - 16.12. o 15,30 h
17.12. o 16,00 h

7+

VIANOCE A SPOL.
Premiéra / rodinný, komédia / Francúzsko / 2D.
Čo sa stane, keď tesne pred Štedrým večerom príde Santa naraz o škriatkov pripravujúcich darčeky? Všetci totiž naraz
záhadne ochorejú. Je to totálna katastrofa, ktorú musí Santa zachrániť neplánovaným výletom pre lieky až na zem, kde na
neho číhajú nečakané prekážky, hlavne v podobe nič nechápajúcich ľudí.
99 min., český dabing
21.12. o 16,00 h
22.12. – 23.12. o 15,30 a 17,30 h

3+

ASTERIX A TAJOMSTVO ČAROVNÉHO NÁPOJA
Premiéra / animovaný, rodinný / Francúzsko / 2D
Príbeh z prostredia svojráznej Galskej dediny sa točí okolo ich čarovného nápoja.
Ten účinkuje tak, že kto ho vypije tak sa stane nadpozemsky silný. A vďaka tejto sile, odoláva dedina neustálym útokom
Rimanov. Starý a popletený druid Panoramix, ktorý ako jediný vie tento nápoj pripraviť, však jedného dňa spadne pri
zbere imela zo stromu. Pri páde si nielenže zlomí nohu, ale si aj uvedomí, že ak sa s ním niečo stane, tak budúcnosť

Galov je ohrozená. Preto sa rozhodne odovzdať tajomstvo čarovného nápoja niekomu mladšiemu. Pri hľadaní toho
správneho druida si vezme na pomoc dvoch „osvedčených “hrdinov z dediny – Asterixa a Obelixa. A dobrodružná cesta
za budúcim nositeľom tajomstva čarovného nápoja môže začať...
91 min., slovenská dabing
28.12. o 16,00 h
29.12. – 30.12 o 15,30 h

3+

SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ: KRAJINA ZRKADIEL
Premiéra / animovaný, rodinný / Rusko / 2D, 3D
V ďalšom pokračovaní populárnej animovanej série sa stretne svet kúziel a kúzelníkov s kráľom Haraldom, ktorý sa
rozhodne zbaviť svet všetkej mágie a kúziel. Dokáže mu v tom niekto zabrániť ? Našťastie je tu odvážna Gerda a po jej
boku prekvapivo aj Snehová kráľovná, s ktorou Gerda doteraz nemala najlepšie skúsenosti.
80 min., slovenský dabing

PROGRAM FILMOVÝ KLUB ALTERNATÍVA

DECEMBER 2018

5.12. o 17,30 h
15+
PRÍPAD KALMUS, Slovensko 2018, réžia Adam Hanuliak , far. 78 min., OV
Monštrám 20. storočia odhaľujú rodáci pamätné dosky a busty. Aktivista, performer a výtvarník Peter
Kalmus zasahuje. Láme kosáky, nebojí sa komunistických hláv, na fašistov útočí blatom, jeho
bojiskom je verejný priestor. Dokument predstavuje Petra Kalmusa v troch líniách: ako občianskeho
aktivistu, ktorého zásahy vo verejnom priestore, ho viac-krát doviedli až pred súd, pričom aktéri –
oslavujúci komunistický či fašistický režim – takej represii u nás nečelia. Druhou líniou je jeho
časozberná, pedantná a často provokatívna výtvarná tvorba a stavba pomníkov pre obete režimov
a napokon treťou líniou je jeho osobná, komplikovaná povaha, ktorá uniká glorifikácii..
12.12. o 17,30 h

12+

DEŽO URSÍNI 70 , Slovensko , 2018, réžia Matej Beneš, Marek Šlapeta far., 62 min., OV
Tvorba Deža Ursinyho je súčasť nášho národného kultúrneho dedičstva. Je jedným zo zakladateľov
slovenskej modernej rockovej hudby. Jeho tvorba absolútne presahuje náš región. Je unikátna vo
všetkých svojich podobách, od ranných bigbítových polôh, cez muzikálovú tvorbu, filmovú hudbu, až
po neskoré fenomenálne obdobie, ktoré vzniklo najmä v spojení s básnikom Ivanom Štrpkom. 4.
októbra 2017 sa uskutočnil koncert k 70. nedožitým narodeninám Deža Ursinyho, ktorý zorganizoval
jeho syn Jakub Ursiny. Dramaturgia koncertu bola postavená tak, aby v troch blokoch predstavila
široký a reprezentatívny prierez tvorbou tohto výnimočného umelca. V prvom bloku zazneli skladby v
úpravách pre sláčikové kvarteto v podaní renomovaného telesa na poli vážnej hudby: Moyzesovho
kvarteta. V druhom bloku sa predstavil veľmi silný pesničkový materiál z muzikálu Peter a Lucia na
libreto Alty Vášovej, s textami Jána Štrassera. V treťom bloku koncertu zaznel prierez tvorby Deža
Ursinyho, od najstarších piesní až po tie z posledného obdobia. Skladby boli interpretované mnohými
kvalitnými mladými hudobníkmi (Dorota Nvotová, Kamil Mikulčík, Sisa Fehérová, Tomáš Sloboda,
Vladislav Šarišský, Marian Slávka, Filip Hittrich, Valér Miko, Peter Bulík, Vlado Nosáľ, Lenka
Molčányiová). Zaznejú napríklad skladby Let’s make a summer (1965), Apple tree in winter (1973),
Tisíc izieb (1986), Svitá (1981), Tvár v zrkadle (1990), Modrý vrch (1981), Príbeh (1994).
19.12. o 17,30 h

12+

MOULIN ROUGE , Austrália , USA, 2001 réžia Baz Luhrmann, far., 127 min., titulky
Príbeh básnika Christiana, ktorý spomína na lásku jeho života. So Satine sa zoznámi dôsledkom
nechcenej zámeny. Z tohto nevinného stretnutia, sa vyvíja niečo, čo si Satine ako kurtizána
nemôžeme dovoliť. Premiéra divadelnej hry, ktorú spolu skúšajú, sa blíži, bohatý vojvoda je
rozhodnutý urobiť všetko, aby si Satine podmanil. Je láska medzi Christianom a Satine odsúdená na
zánik alebo úspech?
Oscar 2002 – Najlepšie kostýmy, Najlepšia umelecká réžia, Zlatý glóbus 2002 – Najlepší film (muzikál alebo
komédia), Najlepšia herečka (muzikál alebo komédia), Najlepší soundtrack...
__________________________________________________________________________________________________

Ponechať reklamu na Cinema cafe/logo/

Nealko nápoje, káva, víno, alkohol, pochutiny, Pop Corn
Mediálni partneri : umiestniť logá

www.dostrojar.sk
www.facebook.com
Prevádzkuje : DOM ODBOROV STROJÁR, s.r.o. Vajanského nám. 2, Martin
REZERVÁCIA VSTUPENIEK
ON LINE NA : www.dostrojar.sk,

email : kino@dostrojar.sk

pokladňa kino Strojár na tel. čísle 043 / 4224994
Upozornenie : rezervované vstupenky si vyzdvihnite včas, rezervácie sa automaticky rušia 15 min. pred začiatkom filmového
predstavenia. Pokladňa je otvorená v dňoch : pondelok - sobota
od 17,00 – 20,00 h, a 30 min. pred každým filmovým predstavením.
Zmena programu vyhradená.

