KINO CINEMA LUMIERE w HAJNÓWCE
14 stycznia 2019 (poniedziałek), Hajnowski Dom Kultury
Godz. 14.00 i 16.00 – „Spider Man. Uniwersum.” – od 7 lat
Gatunek: animowany
Czas: 120 min.
Premiera: 25 grudnia 2018 r. (Polska)

Miles Morales jest nastolatkiem, który odkrywa w sobie moce podobne do tych,
jakimi posługuje się Spider-Man, podobnie zresztą jak on, jest superbohaterem;
nazywany jest często Ultimate Spider-Man, działa w uniwersum zwanym Ziemia1610. Jest nadzwyczajnie silny, potrafi wdrapywać się po ścianach, ma pajęczy
zmysł i umiejętność paraliżowania wroga. Phil Lord i Chris Miller, team
odpowiedzialny za sukces "Lego. Przygoda" i "21 Jump Street", ściągnęli do
współpracy najlepszych twórców, by przedstawić zupełnie nowe oblicze Uniwersum Spider-Mana. Coś
takiego zobaczymy na wielkim ekranie po raz pierwszy. Poznajcie nastolatka z Brooklynu – Milesa
Moralesa. Witajcie w świecie, w którym więcej niż jeden nosi maskę... Fani przygód Człowieka-Pająka
znają Milesa Moralesa doskonale. Postać Moralesa stworzyli Brian Michael Bendis i rysowniczka Sara
Pichelli w 2011 roku jako część serii "Ultimate", należącej do Marvel Comics, ale będącej alternatywną
linią komiksów o superbohaterach.

Godz. 18.15 – „Pech to nie grzech” – od 13 lat
Gatunek: komedia
Czas: 85 min.
Premiera: 25 grudnia 2018 r. (Polska)

Odnosząca sukcesy bizneswoman – Natalia (Maria Dębska) nie ma szczęścia w
miłości i z powodu pecha nie lubi poddawać się romantycznym uniesieniom.
Wszystko zmienia się, gdy pewnego dnia staje się świadkiem zawarcia
niezwykłego zakładu. Jej najlepszy przyjaciel i partner w interesach – Piotr
(Mikołaj Roznerski) oraz jego piękna narzeczona – Weronika (Barbara KurdejSzatan) zakładają się o to, że Natalia przez trzy miesiące z nikim się nie zwiąże i
w nikim się nie zakocha. Chcąc odegrać się na znajomych, bohaterka daje się wciągać w romantyczną
intrygę. W konsekwencji ląduje w ramionach amanta z branży komputerowej – Adama (Krzysztof
Czeczot). Ich romans, choć początkowo udawany, nieoczekiwanie przeradza się w coś więcej.
Tymczasem odliczający dni do własnego ślubu Piotr zaczyna rozumieć, że być może z Natalią wiązało go
coś więcej niż przyjaźń i wspólny biznes...

Godz. 20.00 – „UNDERDOG” – od 13 lat
Gatunek: dramat
Czas: 120 min.
Premiera: 11 stycznia 2019 r. (Polska)

Borys "Kosa" Kosiński (Eryk Lubos) jest u szczytu formy. W walce życia ze
swoim największym rywalem Denim Takaevem (Mamed Khalidov) popełnia błąd,
który przekreśla jego karierę. Traci wszystko. To wydarzenie rozpoczyna serię
upadków i wzlotów, a przede wszystkim zmusza go do tytanicznego wysiłku w
walce o szacunek i miłość.
Rezerwacja biletów:

•
•

pod nr tel. 502 040 008 w godz. 9-15
lub napisać na fanpagu www.facebook.com/kinowtwoimmiescie/
Bilety można kupić wyłącznie w dzień seansu. Zarezerwowane bilety należy odebrać najpóźniej pół godziny przed seansem.

Ceny biletów: 16 zł normalny, 14 zł ulgowy, 12 zł grupowy (szkoły, przedszkola zakłady pracy, grupy minimum 20-osobowe)

