KINO NICOLAUS
 http://www.kinonicolaus.imafex.sk
 propagacia@dklm.sk
Filmy sú premietané v kvalite štandardu DCI - digitálna projekcia 2D
Začiatky večerných predstavení o 1800 a 2000, ak nie je uvedené inak s ohľadom na minutáž filmu
Prehľad programu
Zmena programu a vstupného vyhradená

EQUALIZER

29.9. - 1.10.
PONDELOK
až
Predstavenia:
STREDA

PREMIÉRA

THE EQUALIZER
30

pondelok 29. ..................................... 17
00
utorok 30. a streda 1.10. .............................. 20

Americký film
od 15 rokov
130 min.

Equalizer je strhujúci kriminálny triler s Denzelom Washingtonom v hlavnej úlohe.
McCall, bývalý člen špeciálnej zásahovej jednotky chce skoncovať s temnou
4,00 €
minulosťou a usadiť sa v ústraní. Keď však spozná Teri, mladé dievča v spároch
3,30
€ v pondelok
nemilosrdnej mafie, berie spravodlivosť do vlastných rúk......
30.9. - 1.10.

V TICHU

UTOROK
STREDA

1800

2. - 5.10.
ŠTVRTOK
až
NEDEĽA

Snímka V Tichu je autentickým svedectvom o osudoch židovských hudobníkov a
hudobníčok, ktorým práve hudba pomohla zmierniť ich utrpenie v čase vlády
nacizmu. V role klavírnej virtuózky Edith Kraus sa vo filme predstavila herečka
Judit Bárdos.

STRATENÉ DIEVČA
GONE GIRL
1730
Amy sa stratila v deň piateho výročia svadby s Nickom. Všetko naznačuje, že
nezmizla dobrovoľne. Zúfalý manžel organizuje rozsiahle pátracie akcie,
paralelne s tým prebieha policajné vyšetrovanie, v ktorom okrem Amy hľadajú
ďalšieho človeka, ktorý má jej zmiznutie na svedomí. Ale všetky stopy, nájdené
dôkazy a svedectvá Amyných blízkych ukazujú práve na Nicka. Réžie sa chopil
David Fincher a do hlavnej role obsadil Bena Afflecka a Rosamund Pike.

2.10.
ŠTVRTOK

PROJEKT
100

3. - 6.10.

ŤAŽKÝ DEŇ

PREMIÉRA
Slovensko Česko
od 15 rokov
90 min.
4,00 €
CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA
Americký film
od 15 rokov
145 min.
4,00 €

CELOSLOVENSKÁ

A HARD DAY´S NIGHT

PREMIÉRA

2000

Britský film
od 12 rokov
90 min.

A Hard Day's Night je čiernobiely komediálny dokument z roku 1964, v ktorom
Richard Lester zachytáva hviezdnych the Beatles v časoch najväčšej
beatlemánie. Je považovaný za jeden z najlepších a najvplyvnejších hudobných
dokumentov všetkých čias. Owen strávil s beatlesákmi niekoľko dní. Sami mu vraj
povedali, že majú dojem, že ich život „je vlak a izba a auto a izba a izba a izba...“.

ANNABELLE
00

3,50 €

PREMIÉRA

PIATOK
20
Americký film
až
od 18 rokov
PONDELOK Ona vás desila vo filme “V zajatí démonov”, ale všetko to začalo s Annabelle.
95 min.
John Form našiel perfektný darček pre svoju nastávajúcu manželku Miu, - krásnu
a vzácnu bábiku v bielych svadobných šatách. Ale jej radosť s Annabelle netrvá
4,00 €
dlho… Jednej hroznej noci vtrhnú do ich domu vyznávači satanského kultu a
brutálne napadnú mladý pár. Preliata krv a hrôza nie sú to jediné, čo za sebou 3,30 € v pondelok
zanechajú. Vyvolali bytosť tak zlú, že nič z toho, čo urobili sa nedá ani zďaleka
porovnať so zlom, ktorým je teraz posadnutá Annabelle.

SEDEM TRPASLÍKOV

4. - 6.10.

PREMIÉRA

THE 7TH DWARF

Nemecký film
MP
90 min.
4,00 €
Bobo, najmladší zo siedmich trpaslíkov nešťastnou náhodou pichol princeznú 3,30 € v pondelok

SOBOTA
až
Predstavenia:
PONDELOK

45

sobota 4. a nedeľa 5. ..................... 15
00
pondelok 6. ............................... 18

Ruženku do prsta skôr, ako hodiny na oslave jej 18-tich narodenín odbili polnoc.
Tak naplnil kliatbu zlej čarodejnice Della Morty. Touto drobnosťou totiž poslal celé
kráľovstvo do sto rokov trvajúceho spánku. On i jeho šesť kamarátov musia za
každú cenu chybu napraviť. Ale ako? No predsa bozkom z čistej lásky!

38

7. - 8.10.
UTOROK
STREDA

Predstavenia:

00

utorok 7. ........................................ 20
00
00
streda 8. ........................... 18 a 20

Tento jedinečný filmový projekt mapuje život slovenskej hokejovej legendy, Pavla
Demitru. 38 predstaví Demitru nielen ako vrcholového športovca, ale
predovšetkým ako človeka a silnú osobnosť.
9.10.

8 1/2

ŠTVRTOK

2000

PROJEKT
100

Jeden z najradikálnejších filmov velikána filmu Federica Felliniho prináša príbeh
filmového režiséra Guida Anselmi s dvorným hercom Marcellom Mastroiannim v
hlavnej úlohe. Guido sa ocitá v profesionálnej a osobnej kríze.. Pod tlakom
producenta pripravuje svoj nový film, zatiaľ čo cíti veľkú príťažlivosť
k
inteligentnej manželke Luise, k zmyselnej milenke Carle, ale aj ku krásnej mladej
herečke Claudii. No ani ony mu nedokážu pomôcť pri hľadaní zmyslu života. 8½
je mnohými pokladaný za Felliniho najlepší film a rovnako ako v jeho ďalších
dielach aj tu je silno prítomné prelínanie neorealizmu s existencializmom.

10. - 13.10.

LÁSKA NA VLÁSKU

Slovenský
dabing

Slovenský film
MP
90 min.
4,00 €

CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA
Taliansko Francúzsko
od 12 rokov
140 min.
3,50 €

PREMIÉRA

PIATOK
Slovenský film
1800
až
od 12 rokov
PONDELOK Na kráľovskom hrade sa princ Matej cíti ako väzeň. Otec ho prinúti zasnúbiť sa s
100 min.
princeznou Beatrix, ktorú nemiluje. Matej využije náhodné stretnutie s tulákom
Tomášom, ktorý je jeho identickým dvojníkom. Chlapci si vymenia šaty a dohodnú
4,00 €
sa, že si na jeden deň vyskúšajú život toho druhého. Ráno Mateja neprávom
3,30 € v pondelok
obvinia z krádeže a uväznia. Tomáš musí zostať na hrade a aj keď sa snaží
presvedčiť kráľa, že nie je pravým princom, nik mu neverí. Obaja chlapci musia
dospieť a naučiť sa niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Odmenou im bude,
že obaja nájdu pravú lásku.
10. - 13.10.
PIATOK
až
PONDELOK

ANJELI
ANDĚLÉ
20

00

PREMIÉRA
Český film
od 12 rokov
100 min.

Našimi hrdinami sú ľudia, ktorí si život nechávajú prekĺznuť medzi prsty. Nemali
4,00 €
by. Pre niektorých z nich to totiž dnes večer skončí. A preto sa v ich blízkosti
objavili anjeli. Ich podoba a názory vás pravdepodobne zaskočia. Ono je to 3,30 € v pondelok
vzájomné. Ľudskému oku neviditeľní strážcovia našich osudov bývajú zasa pre
zmenu prekvapení prekážkami, ktoré sebe a im dobrovoľne staviame do cesty.
Podľa románu Michala Viewegha Andělé všedního dne nakrútila režisérka Alice
Nellis originálny príbeh, v ktorom pomyselné anjelské perute nosí Marián Labuda,
Vojtěch Dyk, Eliška Křenková a Vladimír Javorský.

SEDEM TRPASLÍKOV

11. - 12.10.

THE 7TH DWARF

SOBOTA
NEDEĽA

16

00

Bobo, najmladší zo siedmich trpaslíkov nešťastnou náhodou pichol princeznú
Ruženku do prsta skôr, ako hodiny na oslave jej 18-tich narodenín odbili polnoc.
Tak naplnil kliatbu zlej čarodejnice Della Morty...

FAKJÚ PÁN PROFESOR

14. – 15.10.

FACK JU GÖHTE

UTOROK
STREDA

1745
Zeki Müller nemá na výber. Niekto totiž postavil školskú telocvičňu priamo nad
jeho „úsporami“. Vlastne nad miestom, kde zakopal ukradnuté peniaze. A tak, aby
sa po prepustení z basy k nim dostal, sa musí vydávať za učiteľa na gymnáziu...

LUCY

14. – 15.10.
UTOROK
STREDA

16.10.

2000
Lucy je krásna žena, žijúca na Taiwane, kde sa stane obeťou zločineckého
systému, a je nútená pracovať ako dílerka drog pre miestnu mafiu. Drogy ukryté v
jej tele však spustia nečakané zmeny nervového systému. Luc Besson obsadil
Scarlett Johansson do akčného thrilleru o žene náhodne zapletenej do špinavého
kšeftu, ktorý ju zmení na bojovníka pohybujúceho sa mimo ľudské chápanie.

NICK CAVE: 20 000 DNÍ NA ZEMI
20,000 DAYS ON EARTH

ŠTVRTOK

PROJEKT
100

17. – 20.10.

2000
Hudobný dokument o jednej z najfascinujúcejších a najtajomnejších postáv
hudobného a filmového sveta. Nie je však tradičnou biografickou retrospektívou,
ale skôr záznamom života hudobníka, ktorý má dnes 57 rokov a stále sa nechá
unášať Múzou. Dokumentuje jeho umelecké pôsobenie a prináša príbeh jeho
20 000-dňového pôsobenia na planéte.

DRACULA - NEZNÁMA LEGENDA
DRACULA UNTOLD

PIATOK
až
PONDELOK

20

00

PREMIÉRA
Nemecký film
MP
90 min.
4,00 €
Slovenský
dabing

Nemecký film
od 12 rokov
119 min.
4,00 €
Český dabing

Francúzsko USA
od 15 rokov
100 min.
4,00 €

PREMIÉRA
Veľká Británia
od 12 rokov
95 min.
3,50 €

PREMIÉRA
USA
od 12 rokov
95 min

Nebál sa postaviť obrovskej presile. Obetoval sa, aby zachránil svoju rodinu a
4,00 €
svoj ľud. Stal sa legendou, ktorá úspešne zabrzdila turecký vpád do Európy. Aby
porazil zlo a odvrátil nevyhnuteľné, spojí sa so zlom omnoho väčším. Stane sa 3,30 € v pondelok
Draculom. Nezničiteľným démonom, ktorý je schopný porážať obrovské vojská,
ale ktorý zároveň stráca tých, ktorých svojím zúfalým činom zachránil. Svojich
najbližších. Príbeh zúfalého človeka, ktorého okolnosti donútili urobiť zúfalú vec.

DOM KÚZIEL

18. – 19.10.
SOBOTA
NEDEĽA

THE HOUSE OF MAGIC
Predstavenia:

00

sobota 18. ..................... 16
00
nedeľa 19. ............................... 18

Opustený kocúrik Hrom sa jedného dňa ocitne v tajuplnom dome starého
kúzelníka, ktorý obývajú aj nevšedné bytosti zo sveta fantázie. Vľúdne ho prijmú
medzi seba, no nájdu sa aj takí, ktorých príchod nezvaného hosťa vôbec neteší.
Situácia sa ešte zhorší, keď sa im začne do života miešať kúzelníkov chamtivý
synovec. Dom je v ohrození a rovnako tak jeho obyvatelia. Kocúrik však vymyslí
skvelý plán a za pomoci kamarátov sa mu nakoniec podarí Dom kúziel zachrániť.

PREMIÉRA
Belgický film
MP
85 min.
4,00 €
Slovenský
dabing

ČO S LÁSKOU

18.10.

PREMIÉRA

THE BEST OF ME

SOBOTA
Predstavenia:

a

Americký film
od 12 rokov
110 min.

00

sobota 18. a pondelok 20. ................... 18
00
utorok 21. ........................................................ 20

V roku 1984 boli Amanda a Dawson spolužiakmi na strednej škole. Pochádzali z
4,00 €
odlišných sociálnych pomerov, napriek tomu medzi nimi vznikla priam osudová
láska. Meštiacka spoločnosť im ju nedopriala. Nevideli sa celé štvrťstoročie, až 3,30 € v pondelok
PONDELOK
kým sa nestretli na pohrebe spoločného priateľa Tucka. Príležitosť zmeniť
UTOROK
doterajší život je na dosah ruky, ale... je to ešte možné? Dá sa prepísať minulosť?
A je láska naozaj to najcennejšie, čo môže človek darovať?
20. - 21.10.

SUDCA

21. – 22.10.
UTOROK
STREDA
Predstavenia:

24.10.
PIATOK
26.10.
NEDEĽA

PREMIÉRA

THE JUDGE
30

utorok 21. a streda 22. ......................... 17
00
piatok 24. a nedeľa 26. .................................... 20

Robert Downey Jr. stvárňuje vo filme Sudca významného mestského právnika
Hanka Palmera, ktorý sa po smrti matky vracia do svojho rodného domu k otcovi,
s ktorým už dlhšiu dobu neudržiava kontakt. Vážený sudca malého mesta Joseph
Palmer (Robert Duvall) je podozrivý z vraždy, no okolnosti má sám zahmlené.
Hank sa rozhodne odhaliť pravdu a popri tom upevní vzťahy s rodinou, od ktorej
pred rokmi odišiel. Dokáže však obhájiť otcovu česť?

23. 10.

JIMMY P.

ŠTVRTOK

2000

Americký film
od 12 rokov
140 min.
4,00 €

PREMIÉRA

Francúzsky film
PROJEKT Natočené podľa bestselleru Johna le Carré, jedného z najznámejších autorov od 12 rokov
120 min.
špionážnych románov. V hamburskej islamskej komunite sa jednej noci objaví
100
neznámy muž na pokraji smrti. Napoly Čečen, napoly Rus, ktorý má pri sebe
vrecko s 500 dolármi a tajné informácie o miliónovom konte v jednej súkromnej
banke. Keď vyjde najavo, odkiaľ pochádzajú peniaze, jeho život bude opäť v
ohrození a začnú sa o neho zaujímať všetky tajné služby.

DOM KÚZIEL

26. - 27.10.

PREMIÉRA

THE HOUSE OF MAGIC

NEDEĽA
PONDELOK

18

00

Opustený kocúrik Hrom sa jedného dňa ocitne v tajuplnom dome starého
kúzelníka, ktorý obývajú aj nevšedné bytosti zo sveta fantázie. Vľúdne ho prijmú
medzi seba, no nájdu sa aj takí, ktorých príchod nezvaného hosťa vôbec neteší...
27. - 29.10.

ČO SME KOMU UROBILI?

PONDELOK
až
Predstavenia:
STREDA

3,50 €

Belgický film
MP
85 min.
4,00 €
Slovenský
dabing

PREMIÉRA

OU´EST-CE QU´ON A FAIT AU BON DIEU?
00

pondelok 27. utorok 28. ..................................... 20
00
streda 29. ......................................... 18

Na živote je kráse to, že sa v ňom nedá nič dopredu naplánovať. Napríklad
Verneuilovci - silne veriaci katolíci, si boli istí tým, že sa ich štyri nádherné a
inteligentné dcéry vydajú za výnimočných mužov. A výsledok? Prvá dcéra si totiž
vzala moslima, druhá Žida a tretia sa vydáva za Číňana, skúste si potom
predstaviť ako vyzerá v tejto zostave veľké rodinné stretnutie na Vianoce. Jedinou
a poslednou nádejou na „skutočnú“ svadbu v kostole majú pri najmladšej dcére,
ktorá, aleluja, stretla Charlesa, vzorného katolíka. Lenže....

Francúzsky film
od 12 rokov
100 min.
4,00 €

FRANK

28. - 29.10.
UTOROK
STREDA

Predstavenia:

PREMIÉRA
00

utorok 28. ..................................... 18
00
streda 29. ............................................... 20

Britsko-írska komediálna dráma Lennyho Abrahamsona s Michaelom
Fassbenderom. Ide o fiktívny príbeh inšpirovaný komickou postavou Chrisa
Sieveyho alias Franka Sidebottoma. Zápletka bola inšpirovaná aj ďalšími
hudobníkmi ako Danielom Johnstonom a Captainom Beefhartom. Jon Ronson,
ktorý sa podieľal na scenári bol členom Sievyho kapely. Jon je mladý muž so
silným záujmom o hudbu. Pridá sa k excentrickej kapele Soronprfbs, na ktorej
čele stojí excentrická postava Frank – ktorý má na krku veľkú hlavu z
vystuženého papiera (podobnú, akú nosil Frank Sidebottom)....

MAPY KU HVIEZDAM

30.10. - 3.11.
ŠTVRTOK
až
Predstavenia:
PONDELOK

MAPS TO THE STARS
00

štvrtok 30. až sobota 1. ..................................... 20
00
nedeľa 2. a pondelok 3. .......................... 18

Írsko Veľká Británia
od 12 rokov
95 min.
4,00 €

CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA
Americký film
od 15 rokov
110 min.

Ako vyzerá typická hollywoodska dynastia? Rodina Weissových je práve taká.
Otec Sanford (John Cusack) je analytik a tréner, ktorý si zarobil imanie svojimi
4,00 €
svojpomocnými príručkami, matka Christina (Olivia Williams) sa väčšinu času
stará o kariéru ich syna Benjieho, ktorému je trinásť a je detskou hviezdičkou. 3,30 € v pondelok
Jedna zo Sanfordových klientiek Havana (Julianne Moore) je herečkou a túži po
natočení remaku filmu, ktorý natočila jej matka Clarice (Sarah Gadon), hviezda
60. rokov. Benjie sa vracia z odvykacieho programu, do ktorého sa pridal, keď mu
bolo 9 a jeho sestra Agatha (Mia Wasikowska) bola nedávno prepustená z
liečebne, kde sa liečila z pyromanie. Hviezdne obsadený psychothriller Davida
Cronenberga ukazuje tienistú stránku Hollywoodu.
31.10. - 3.11.

JOHN WICK

PREMIÉRA

00
Americký film
PIATOK
Predstavenia:
piatok 31. a sobota 1. ........................... 18
00
od 15 rokov
až
nedeľa 2. a pondelok 3. ................................. 20
PONDELOK
95 min.
Keanu Reeves a Willem Dafoe v akčnom filme, ktorý prináša čistú radosť zo
štýlovej akčnej jazdy, aká v kine dlho nebola. Obaja sú nájomní zabijaci, starí a
4,00 €
dobrí priatelia, a teraz sa postavia proti sebe. John Wick akoby vznikol na
objednávku fanúšikov akčného žánru. Bez zbytočných okľúk strieda jednu 3,30 € v pondelok
nápaditú akciu za druhou, má štýl a oplýva energiou a právom nabáda k otázke:
Budeme svedkami veľkého návratu Keanu Reevesa na výslnie?

