
KINO CINEMA LUMIERE w Hajnówce  
 29 stycznia 2018r. (poniedziałek), Hajnowski Dom Kultury 

 
Godz. 12.00 - „Fernando”  
Produkcja: USA, Gatunek: Animacja Familijny Komedia, Czas: 106 min. , Premiera: 5.01.2018r. (Polska)  

 
 "Fernando" to przygodowa komedia animowana, inspirowana słynną książką dla dzieci o byczku Fernando, autorstwa Munro Leafa i Roberta Lawsona, a 
zrealizowana w studio Blue Sky, w którym powstały m.in.: "Epoka lodowcowa" i "Rio". Tytułowy Fernando to wielki byczek o równie wielkim sercu. 
Omyłkowo wzięty za groźną bestię zostaje schwytany i uprowadzony z rodzinnego domu w hiszpańskim miasteczku. Gotowy na wszystko, by powrócić na 
łono rodziny, Fernando staje na czele grupy niezwykłych sojuszników i wyrusza na wielką wyprawę, podczas której przeżyje przygodę swego życia. W 
polskiej wersji językowej Fernando przemówi głosem Marcina Dorocińskiego. zwiastun 

 
 

Godz. 14.00 „Jumanji. Przygoda w dżungli”  - od lat 12 
Produkcja: USA, Gatunek: przygodowy/fantasy, Czas: 118 min. , Premiera: 29.12.2017r. 

Kiedy dzieciaki odkrywają starą konsolę gier wideo z grą "Jumanji", o której nigdy dotąd nie słyszały, natychmiast przenoszą się w świat niebezpiecznej 
dżungli. To właśnie w niej dzieje się akcja gry, a one stają się awatarami postaci, które wybrały: zapalony gracz Spencer staje się odważnym łowcą 
przygód (Dwayne Johnson), fan piłki Fridge zamienia się (według własnych słów) w Einsteina (Kevin Hart), Bethany – popularna dziewczyna z sąsiedztwa 
– staje się profesorem w średnim wieku (Jack Black), natomiast niepozorna Martha przybiera postać nieustraszonej wojowniczki (Karen Gillan). Wkrótce 
odkrywają, że w Jumanji chodzi nie tylko o grę, ale przede wszystkim o przetrwanie. Aby wygrać i powrócić do realnego świata, będą musieli wyruszyć w 
najbardziej niebezpieczną przygodę życia, odkrywając prawdę o sobie, albo pozostać w świecie gry na zawsze...  zwiastun 
 
 

 
Godz. 16.15 „Tedi i mapa skarbów” 
Produkcja: Hiszpania,  Gatunek: animowany/przygodowy, Czas: 86 min., Premiera: 19.01.2018r. (Polska) 

 
Tedi Jones udaje się do Los Angeles, by zapoznać się z nowymi odkryciami archeolożki Sary Lavroff. Odnalazła ona papirus wskazujący na istnienie 
naszyjnika należącego do mitycznego króla Midasa, który mocą swego dotyku wszystko zamieniał w złoto. Pełne radości ponowne spotkanie Tediego i 
Sary szybko zamienia się w niebezpieczną przygodę, kiedy Sara zostaje porwana przez pewnego bogacza, który za pomocą talizmanu chce osiągnąć 
wieczne, niekończące się bogactwo. Wspólnie z przyjaciółmi – papugą i psem – Tedi będzie musiał użyć wszystkich swych mocy, by uratować Sarę. 
Przyjdzie mu przemierzyć cały świat, a po drodze pozna nie tylko nowych przyjaciół, ale także nowych wrogów.  zwiastun 

 

Godz. 18.00 „Narzeczony na niby” – od lat 12 
Produkcja: Polska (2018),  Gatunek: komedia, Czas: 110 min., Premiera: 12.01.2018r. 

Czy małe, niewinne kłamstewko może wymknąć się spod kontroli i doprowadzić do totalnej katastrofy? A może dopiero jak wszystko się w życiu 
rozpada, możliwe staje się poukładanie wszystkiego od nowa? Karina próbuje z całych sił stworzyć pierwszy (tym razem) szczęśliwy związek. Niestety 
mężczyzna, któremu oddała swoje serce, wydaje się być bardziej zainteresowany sobą, niż nią. Pewnego dnia, jedno nieprzewidziane zdarzenie i jedno 
małe kłamstewko zamieni jej uporządkowane życie w prawdziwy emocjonalny rollercoster. Szybko okaże się też, że każdy z bohaterów ma tak 
naprawdę coś do ukrycia. Gdy prawda wyjdzie na jaw, wszyscy będą musieli zrobić w końcu porządek w swoich związkach i w swoich sercach. 
„Narzeczonego na niby” pokochają ci, którzy choć raz zakochali się w niewłaściwej osobie oraz ci, którzy wierzą, że o prawdziwą miłość warto walczyć, 
nawet jeśli zaczyna się mocno niefortunnie. zwiastun 
 

 
Godz. 20.00 „Gotowi na wszystko. Exterminator” – od lat 12 
Produkcja: Polska,  Gatunek : komedia , Czas: 117 min. , Premiera: 5.01.2018r. 

Piątka oddanych przyjaciół miała od dzieciństwa wielkie marzenie – chcieli wstrząsnąć polską sceną metalową i gromadzić na koncertach tłumy, a 
wszystko to pod szyldem zespołu o złowieszczo brzmiącej nazwie: EXTERMINATOR. Czas jednak pokazał, że młodzieńcze ambicje to jedno, a życie to 
drugie. Obecnie lider zespołu, Marcyś (Paweł Domagała), pracuje w sklepie ojca i przeżywa kryzys w związku z Magdą (Agnieszka Więdłocha). Wirtuoz 
gitary Lizzy (Piotr Żurawski) to szeregowy pracownik banku. Trzeci z mężczyzn, basista Jaromir (Krzysztof Czeczot), codziennie podbija kartę w fabryce 
pianki poliuretanowej i usilnie stara się sprostać obowiązkom ojca rodziny. Perkusista Makar (Piotr Rogucki) wylądował w zakładzie psychiatrycznym. Z 
kolei piąty – Cypek (Sebastian Stankiewicz) – wyjechał zarabiać za granicę. Pewnego dnia powracają dawne wspomnienia – pani burmistrz (Dominika 
Kluźniak) okazuje się wielką fanką Exterminatora ze starych czasów. Obiecuje wesprzeć przyjaciół unijną dotacją, o ile dogadają się i doprowadzą do 
reaktywacji zespołu. Szybko okazuje się, że propozycja ma jednak mały haczyk: chłopcy muszą sprzeniewierzyć się swoim ideałom i wystąpić na kilku 

festynach, grając utwory dalekie od ich repertuaru. Męska duma nie pozwala bohaterom iść na kompromis, a wieloletnia przyjaźń i związki z kobietami poddane zostają 
prawdziwej próbie. Pikanterii całej sytuacji dodają: pojawienie się szalonej koleżanki Makara ze szpitala, Julci (Aleksandra Hamkało) oraz konflikt z liderką miejscowego 
zespołu Wisienki, Ziomecką (Dorota Kolak). A tymczasem zbliża się wielki koncert...  zwiastun 

 
Cena biletu: 16 zł – normalny, 14 zł – ulgowy, 12 zł – grupowy 

(do nabycia w HDK w dniu seansów) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Vmoa_Ha9hzw�
https://www.youtube.com/watch?v=8CzkaEX3gPc�
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WUagNeAKTtI�
https://www.youtube.com/watch?v=bfHQtRNV1sE�
https://www.youtube.com/watch?v=MDVR4Denz0o�
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