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Retro

Duben 2019
člověk
So První
Před padesáti lety se půl miliardy lidí mačkalo u televizí,
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aby v přímém přenosu sledovali přistání posádky Apolla 11
na Měsíci. Stejně fascinující ale byla éra, která tomuto letu
předcházela, a životní příběh člověka, jenž dostal
to privilegium udělat na Měsíci první „lidský“ krok.
Jedno z největších dobrodružství v lidských dějinách.
A film o něm vznikl až po padesáti letech. Dramatický
příběh letu Neila Armstronga na Měsíc mapuje oscarový
režisér Damien Chazelle, který na oběžnou dráhu vyslal
Ryana Goslinga.
Drama / Životopisný / Historický/ USA / Japonsko /
2018 / 141 min / Režie: Damien Chazelle
Hrají: Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler,
Nevhodný mládeži do 15 let, vstupné 95 Korun

Bohemian Rhapsody
So Film
Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny
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Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho,
který svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným
stereotypům, díky čemuž se stal jedním z nejvýraznějších
umělců na světě. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich
muzika, je jeho příběh. Film popisuje hudební dráhu
i nekontrolovatelnou životní spirálu Freddie Mercuryho od
založení skupiny Queen až po památný koncert Live Aid
v roce 1985.
Životopisný / Drama / Hudební/ Velká Británie / USA /
2018 / 134 min / Režie: Bryan Singer
Hrají: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy,
Nevhodný mláděži do 12let, vstupné 95 Korun

Film-Bez záruky

ekvapit

Nechte se př

Máte rádi překvapení? Přijdte a nechte se (příjemně)
překvapit filmem, který jste nejspíš ještě neviděli! Zaručeně
odehrajeme film. Nezaručíme, že se Vám bude líbit.
Nezaručíme žánr, zaručíme kvalitu. Zaručeně předem
neplatíte vstupné. To zaplatíte až při odchodu a jen takové,
jaké si film podle Vás zaslouží. Nevhodný mládeži do 15 let.

Zrodila se hvězda
So Hlavní
roli v dechberoucím romantickém dramatu Zrodila
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se hvězda hrají Bradley Cooper a Stefani Germanotta, jako
hudební superstar Lady Gaga. B.Cooper ve filmu hraje
hvězdu country Jacksona Mainea, který objeví neznámou
talentovanou zpěvačku Ally (Lady Gaga) a katapultuje ji
tak ke slávě. Ale když Allyin raketový start zastíní jeho
vlastní kariéru, Jack stále obtížněji nese svůj ústup
z velkých pódií a o to více se potýká se svými vnitřními
démony.
Drama / Romantický / Hudební/ USA / 2018 / 136 min
Režie: Bradley Cooper / Hrají: Lady Gaga, Bradley Cooper,
Sam Elliott, Dave Chappelle, Alec Baldwin,
Nevhodný mládeži do 12 let, 95 Korun.

Hovory s T.G.M.
St Jan
Budař jako Karel Čapek a Martin Huba jako T. G.
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Masaryk excelují v příběhu jednoho z nejslavnějších
rozhovorů naší historie. Filmové „Hovory s TGM“ přinášejí
na plátna kin nečekané napětí, emoce a střet dvou
významných mužů.
Drama / Historický/ Česko / 2018 / 80 min
Režie: Jakub Červenka / Hrají: Martin Huba, Jan Budař,
Roman Luknár, Lucia Siposová

Čt Setkání s autorem v novopackém kině
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PharmDr. Margit Slimáková

18.00

PharmDr. Margit Slimáková (*1969) je specialistka na
zdravotní prevenci a výživu. Věnuje se poradenství a osvětě,
publikační i přednáškové činnosti. Napsala Velmi osobní
knihu o zdraví, o tom jak zvládat jídlo, kariéru, rodinu, péči o
sebe, kritiku, věk a chuť na čokoládu. Tipy od nejvlivnější
české expertky v oblasti zdravého životního stylu se dozvíte
v novopackém kině.
Vstupné dobrovolné.

Vávrase–spisovatelem:
Běžet s domy
Beseda
PáDavid
26
Jaroslav Rudiš
Jaroslav Rudiš, autor komiksu Alois Nebel, románů
Grandhotel a Konec punku v Helsinkách,
představí na půdě restaurace Novopacké sklepy
svou novou knihu Český ráj.

18.00

Vstupné dobrovolné.

Pá Kilimandžáro a Tanzánie
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vyprávění Radima Karla a Mirka Svobody o
cestování v Africe a o zážitcích z výstupu na
20.00 nejvyšší horu afrického kontinentu /5.895 m n. m/
Vstupné 85 Korun

So Vše o životě po životě

film + přednáška a beseda s režisérem
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Dokument je vyprávěním deseti lidí, kteří hranici smrti
překročili a bylo jim umožněno vrátit se zpět. Obsahuje
nejen průběh prožitku, ale celkovou změnu, která těmto
lidem klinická smrt do života přinesla. Změnu vnímání
svého okolí a světa. Pochopení, že nic se neděje náhodou.
Že člověk je neustále v možnosti a jediné, co nás brzdí,
jsme my sami.
Dokumentární / Česko / Slovensko / USA / Rusko / 2017 / 73 min
Film spojený s přednáškou režiséra
Vstupné 100 korun

PŘIPRAVUJEME - Květen 2019

David
Vávra – Běžet s domy
Koncert:
Pátek
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Oskar Petr & Marsyas
Sedm předních českých muzikantů, částečně z
původní sestavy Marsyas, v čele s hitmakerem
non plus ultra Oskarem Petrem zavzpomínají na
legendární kapelu a zahrají v novopackém kině
známé hity jako Zmrzlinář, Dům z obilí, Dívka z
plakátu, Břímě, Hrnek, Dětský šaty, Karolína atd.
Nenechte si ujít tuto výjimečnou příležitost.
Vstupenky již v předprodeji v ceně 250 Korun.

Mládeži přístupný, vstupné 85 Korun
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