KINO CINEMA LUMIERE w Hajnówce
12 luty 2018r. (poniedziałek), Hajnowski Dom Kultury

Godz. 1430 i 2000 – „Nowe Oblicze Greya”
Jamie Dornan i Dakota Johnson wracają jako Christian Grey i Anastasia Steele w
filmie "Nowe oblicze Greya", trzeciej odsłonie superpopularnej serii filmów na
podstawie bestsellerowych powieści autorstwa E.L. James. Dwa poprzednie filmy
– z 2015 i 2017 roku – stały się międzynarodowym fenomenem, przyciągając do
kin tłumy fanów (filmy zarobiły prawie 950 milionów dolarów). Z Christianem i
Anastasią spotkamy się już w te Walentynki. Christian i Ana wiodą dostatnie,
pełne miłości życie. Codzienność nie zabiła w nich namiętności. Ale nad ich
związek nadciągają czarne chmury. Były szef Any, Jack Hyde, który poprzysiągł
zemstę, czeka na czas, w którym będzie mógł jej dokonać.
https://www.youtube.com/watch?v=NjJ4LIxrmoc
Produkcja: USA, Gatunek: Melodramat, Czas: 106min., Premiera: 9.02.2018

Godz. 16.30 – „Gnomy rozrabiają”
Chloe przeprowadza się wraz z mamą do nowego miasta. Wszystko jest dla niej
nowe – dom, miasto, szkoła i znajomi. Stary budynek, w którym razem
zamieszkają wydaje się skrywać wiele tajemnic. Jedną z nich jest osobliwa
kolekcja krasnali ogrodowych. Pewnego dnia małe figurki ożywają! Okazuje się,
że skrzaty są tak naprawdę legendarnymi strażnikami, którzy od wieków bronią
świata przed żarłocznymi istotami z innych wymiarów. Dzielna Chloe, wspólnie z
nowopoznanym kolegą z sąsiedztwa o imieniu Liam, przyłączają się do akcji.
Zwariowane krasnale wraz z dwójką dzieciaków będą musiały poradzić sobie z
pozaziemskim zagrożeniem. Bohater tkwi w każdym z nas – trzeba go tylko
obudzić! Takich krasnali, żeście jeszcze nie poznali! Napakowana akcją po samą
czapeczkę komediowa animacja dla małych i dużych prosto od producenta serii
„SHREK” i reżysera hitu „GANG WIEWIÓRA”. Muzykę do filmu napisał Patrick Stump – członek
amerykańskiego zespołu Fall Out Boy. Skrzaty ogrodowe, które ożywają, wszystkożerne rozrabiaki z
innego wymiaru oraz dwójka dzieciaków, od których zależą losy całego świata. Często to właśnie najmniejsi
stają się największymi bohaterami! https://www.youtube.com/watch?v=EB8KZOnyEQ4
Produkcja: Kanada, Gatunek: Komedia/Familijny, Czas: 85 min., Premiera: 26.01.2018

Godz. 18.15 – „Plan B” - Film o miłości
pełen emocji, humoru i życiowej prawdy. Bohaterów poznajemy kilkanaście dni
przed Walentynkami w chwili, gdy w ich życiu wydarza się coś całkiem
nieoczekiwanego - coś, co wywraca je do góry nogami. Sytuacje, z którymi się
konfrontują, prowadzą do zaskakujących rozwiązań. Dają nadzieję na to, że trudne
początki nieraz prowadzą do odnalezienia prawdziwych uczuć i autentycznych
więzi, a w życiu zawsze jest jakiś plan B!
https://www.youtube.com/watch?v=ET5qfKDHwa4
Produkcja: Polska, Gatunek: Komediodramat, Czas: 85 min., Premiera: 2.02.2018

Cena biletu: 16zł – normalny, 14zł – ulgowy, 12zł – grupowy
(do nabycia w HDK w dniu seansu)

