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

NOE

1. – 4. 4.
UTOROK
až
PIATOK

Zmena programu a vstupného vyhradená.

Predstavenia:

PREMIÉRA
30

utorok 1. a streda 2. ................................... 17
00
štvrtok 3. a piatok 4. ............................................... 20

Svet už zachránilo mnoho hrdinov, ale on bol prvý. Režisér Darren Aronofsky,
tvorca Čiernej labute a ďalších výnimočných filmov stvoril katastrofickú drámu,
ktorá vám rozpovie jednu z najstarších legiend ľudstva tak, ako ste ju ešte nikdy
nepočuli. Zem sa ocitla na okraji priepasti, kam ju zaviedla ľudská rasa. Najvyšší
sa rozhodol pre úplne nový začiatok v podobe gigantickej potopy a pre obnovu
ľudského druhu si vybral práve Noema. Dobrodružná, katastrofická dráma s
nejednoznačným hrdinom, ktorému Russell Crowe dodáva patričnú razanciu.

BABOVRESKY 2

1. – 2. 4.
UTOROK
00
STREDA
Predstavenia:
utorok 1. a streda 2. .............................................. 20
00
a
pondelok 7. .................................................. 18
7.4.
PONDELOK Príbeh začína tam, kde prvý diel skončil: klebetnica Horáčková vybieha z domu
naproti mladým hokejistom, ktorí prišli navštíviť svojho dobrého kamaráta a
spoluhráča na neďalekú chalupu. Horáčkovej okamžite napadne pozvať svoju
vnučku, možno si ju niektorý všimne a dievka sa dobre vydá...
3. – 6. 4.
ŠTVRTOK
až
NEDEĽA

CAPTAIN AMERICA: ZIMNÝ VOJAK
CAPTAIN AMERICA: THE WINTER SOLDIER
Predstavenia:

30

štvrtok 3. a piatok 4. ................................... 17
00
sobota 5. a nedeľa 6. .............................................. 20

Po katastrofických udalostiach v New Yorku s Avangers, Marvelov „Captain
America“ žije pokojný život vo Washingtone. Avšak, keď sa kolega zo S.H.I.E.L.D.
ocitne pod nátlakom, Steve sa zapletie do siete intríg, ktoré ohrozujú svet. Po
odhalení sprisahania, Captain America a Black Widow požiadajú o pomoc nového
spojenca – Falcona. Avšak čoskoro sa ocitnú voči nečakanému a impozantnému
nepriateľovi – Zimnému vojakovi... Nepremeškajte!
5. – 6. 4.

CILILING A PIRÁTSKA VÍLA
THE PIRATE FAIRY

SOBOTA
a
NEDEĽA

1615

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

Český film
od 12 rokov
120 min.
3,50 €

CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA
Americký film
od 12 rokov
135 min.
4,00 €

Americký film
MP
80 min.
3,50 €

Zo sveta „Petra Pana“ prichádza „Cililing a pirátska víla“. Nový dobrodružný
príbeh o Zarine, temperamentnej a ambicióznej víle, ktorá je očarená slovenská verzia
nekonečnými možnosťami hviezdneho prachu. Keď sa Zarina dostane do
problémov, opustí svet víl a spojí svoje sily s intrigánskymi pirátmi...

(NE)ZADANÍ

5. – 7. 4.
SOBOTA
až
Predstavenia:
PONDELOK

PREMIÉRA

THAT AWKWARD MOMENT
00

sobota 5.a nedeľa 6. .................................... 18
00
pondelok 7. .............................................................. 20

Jason, Daniel a Mikey sú kamoši na život a na smrť. Keď Mikeyho opustí

Americký film
od 15 rokov
95 min.

manželka, uzavrú spoločnú dohodu. Už nijaké zlomené srdcia a hlavne žiadne
4,00 €
vážne vzťahy. Byť single je predsa úžasné! Až kým sa všetci nečakane 3,30 € v pondelok
nezaľúbia. Keďže si však prisahali, každý z nich svoj vzťah pred ostatnými drží
v tajnosti... Romantická komédia o chlapskom pohľade na sex a vzťahy.

YVES SAINT LAURENT

8. 4.
UTOROK

Francúzsky film
od 12 rokov
Režisér Jalil Lespert pripravoval a nakrúcal film so súhlasom Pierra Bergéa, čo
105 min.
mu otvorilo prístup do súkromných archívov slávneho módneho guru. Podarilo sa
2000

mu zachytiť životný príbeh a vášeň človeka, ktorý bol oddaný svojim múzam a
umeniu. Vytvoril portrét geniálneho umelca, ktorý dokázal zmeniť svoje vízie a
sny na skutočnosť. Originálny, provokatívny, výstredný, inšpiratívny. Plachý,
samotársky, nevyrovnaný, uzavretý. To bol jeden z najtalentovanejších návrhárov
sveta módy. To bol Yves Saint Laurent. Toto je jeho príbeh...

VŠETKY MOJE DETI

9. 4.
STREDA

PREMIÉRA

4,00 €

PREMIÉRA

Slovenský film
od 12 rokov
Ústrednou postavou filmu je charizmatický farár Marián Kuffa. Vo filme ho ale
90 min.
divák vidí skôr v zašpinených montérkach a sleduje drámu misie do prostredia
3,00 €
1800

biedy a beznádeje v zabudnutých rómskych osadách. Miesto kázania sa Kuffa
snaží strhnúť Rómov vlastným príkladom a ľudským záujmom. Snaží sa pomôcť
najchudobnejším: miesto chatrčí plných potkanov ich učí svojpomocne stavať
dôstojnejšie bývanie. Film šokujúcim spôsobom odkrýva problémy, s ktorými
rómska komunita zápasí.

PHILOMENA

9. 4.
STREDA
a
16.4.
STREDA

10. – 11. 4.
ŠTVRTOK
PIATOK
a

Predstavenia:

PREMIÉRA
00

streda 9. .................................................................. 20
00
streda 16. ..................................................... 18

Film nakrútený podľa skutočnej udalosti, ktorý rozpráva príbeh írskej ženy
Philomeny Lee (Judi Dench). Philomena vo svojom mladom veku počala
nemanželského syna a keďže žila v kláštore, dieťa jej bolo násilím odobraté a
dané na adopciu. Po mnohých rokoch sa rozhodne svojho syna nájsť a spoznať
ho. Pomoc pri hľadaní jej poskytne šikovný novinár Martin Sixsmith. Nezvyčajná
cesta dvoch rozdielnych ľudí za tajomstvom, ktoré bolo skryté pol storočia.

JUSTIN BIEBER´S BELIEVE
18

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

CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA

00

Americký film
od 12 rokov
90 min.

Na doskách slávy, v žiare reflektorov je ukrytý jeho skutočný príbeh. Hudobný
dokument, ktorý nám poskytne pohľad na Justinove vypredané celosvetové turné
14. 4.
„BELIEVE“. Exkluzívne uvidíme vizuálne ohromujúcu show a vypočujeme si jeho
4,00 €
najväčšie hity. Odhalíme aj zákulisie koncertov a nahliadneme do jeho života
PONDELOK
3,30
€ v pondelok
mimo javiska.
10. – 11. 4.
ŠTVRTOK
PIATOK
a
13. 4.
NEDEĽA

300 VZOSTUP IMPÉRIA
300: RISE OF AN EMPIRE
2000
Akčná snímka nakrútená podľa najnovšieho grafického románu Franka Millera
Xerxes. Začína sa nová kapitola veľkého epického dobrodružstva na ďalšom
bitevnom poli – na mori. Generál Themistokles sa pokúsi zjednotiť celé Grécko a
v čele vojska sa vydá bojovať proti perzskej armáde. Na jej čele stojí boh Xerxes,
ktorý bol kedysi človekom, a Artemisia, pomstychtivá veliteľka perzského
námorníctva...

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

14. – 15. 4.
PONDELOK
UTOROK

VÁŠEŇ MEDZI RIADKAMI
THE INVISIBLE WOMAN
20

00

Príbeh utajenej lásky jedného z najväčších spisovateľov. Charles Dickens, ženatý
autor mnohých legendárnych románov, sa na vrchole svojej kariéry zamiloval do
mladšej dievčiny. V prudérnom Anglicku tých čias to bolo niečo nemysliteľné,
preto obaja svoj vášnivý vzťah udržiavali v tajnosti až do smrti. Napriek tomu, že
jej vzťah s Dickensom bol plný lásky a vášne a pretrval až do jeho smrti, napriek
tomu, že sa stala jeho živou vodou a múzou, napriek tomu sa musela zmieriť
s úlohou „neviditeľnej“ ženy.
15. 4.
UTOROK

17. – 21. 4.

SLOVENSKO 2.0

PREMIÉRA
Britský film
od 12 rokov
110 min.
4,00 €

PREMIÉRA

Slovenský film
od 12 rokov
Unikátny filmový projekt v dejinách súčasnej slovenskej kinematografie. Tvorí ho
100 min.
1800

10 krátkych 10 minútových filmov rôznych žánrov od špičkových slovenských
filmárov. Výsledkom je ojedinelá reflexia moderných dejín krajiny a zároveň
reflexia slovenskej kinematografie v jej rôznych podobách.

3,00 €

TRANSCENDENCE

CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA

30
štvrtok 17. a pondelok 21. .......................... 17
ŠTVRTOK Predstavenia:
00
piatok 18. až nedeľa 20. ........................................ 20
Americký film
až
od 15 rokov
PONDELOK Johnny Depp sa ako vedec snaží ísť za hranice možného a prepojiť ľudskú myseľ
120 min.
s nekonečným vesmírom umelej inteligencie. Jeho cesta za poznaním sa však
zmení na honbu za neobmedzenou mocou a čoskoro je rovnako jasné ako
4,00 €
desivé, že nikto nemá možnosť ho zastaviť. Dôsledky vzápätí pocíti celý svet.
3,30
€ v pondelok
Willova pôvodná túžba obsiahnuť vedenie celého sveta sa rýchlo mení na iný
cieľ: získať nad celým svetom kontrolu. „Ak ho nezastavíme, bude to koniec
ľudstva v takej podobe, akú poznáme,“ konštatuje vo filme postava Morgana
Freemana... Určite nepremeškajte!

17. 4.

3 DNI NA ZABITIE

ŠTVRTOK
a

THREE DAYS TO KILL

22. 4.

Kevin Costner v napínavom akčnom thrilleri Luca Bessona ako agent tajnej
služby, ktorý má smrteľnú diagnózu. Výmenou za experimentálny liek, ktorý mu
môže zachrániť život, musí splniť ešte poslednú úlohu...

UTOROK
18. – 21. 4.

20

00

RIO 2

CELOSLOVENSKÁ

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

PREMIÉRA

00
PIATOK
Americký film
Predstavenia:
piatok18. a sobota 19. a pondelok 21. ....... 16
00
až
MP
nedeľa 20. ............................................................... 18
PONDELOK
100 min.
Vzácne modré papagáje Blu a Perla žijú v brazílskom Riu pokojným mestským
domáckym životom. S nimi tam vyrastajú aj ich deti. Keď sa Perla rozhodne, že
4,00 €
sa všetci musia naučiť žiť ako ozajstní vtáci, je už len krôčik k zásadnému 3,30 € v pondelok
rozhodnutiu – vyraziť na rodinný výlet do Amazonského pralesa. A tak sa ocitnú
v amazonskej džungli, kde sa nečakane stretnú so svojimi príbuznými a tým sa
slovenská verzia
skončí aj ich presvedčenie, že sú poslednými modrými papagájmi na svete. Blu tu
musí nečakane čeliť svojmu najobávanejšiemu protivníkovi – svokrovi –
a zároveň sa vyhnúť diabolským plánom na odplatu, ktorú na neho zosnoval
pomstychtivý a zákerný Nigel.

KRÁSKA A ZVIERA

18. – 19. 4.

Francúzsky film
od 12 rokov
110 min.

LA BELLE ET LA BETE

PIATOK
SOBOTA

1800
Zámožný kupec si žije v bohatstve a hojnosti. Jedného dňa však príde o všetko a
musí opustiť mesto aj so svojimi šiestimi deťmi. Pri jednej z dlhých a úmorných
ciest Kupec objaví nádherné kráľovstvo Zvieraťa, ktoré ho odsúdi na smrť za
krádež ruže. Bella, viniac sa za nešťastný osud rodiny, chce obetovať svoj život
výmenou za otcov. Vďaka odvahe a srdcu sa Belle nakoniec podarí vyslobodiť
Zviera a objaviť pravú lásku.

21. – 22. 4.

GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ

PONDELOK
UTOROK Predstavenia:

GRAND BUDAPEST HOTEL

00

pondelok 21. ........................................................... 20
00
utorok 22. .................................................... 18

Pán Gustave je legendou medzi hotelovými zamestnancami. V čase medzi
dvoma svetovými vojnami, v Bohom zabudnutej zemi, kde toho príliš veľa
nefunguje je luxusný Grandhotel Budapešť oázou spoľahlivosti, čo zosobňuje
práve tento šéf hotelového personálu. Grandhotel Budapešť ponúka
6hviezdičkovú zábavu, ktorá žánrovo plynule prechádza z akčnej komédie do
drámy, romantiky, detektívky či grotesky a to všetko v odzbrojujúcom tempe,
ktoré pomáhajú udržiavať režisérovi obľúbení herci. Pridajte k tomu bezbrehú
režisérovu invenciu, vďaka ktorej si ani na chvíľu nemôžete byť istí čo vás čaká v
ďalšej sekunde a vyjde vám, že vynechať tento originálny a zábavný film by bola
priam grandiózna chyba.
24. 4.
ŠTVRTOK

ARCIBISKUP BEZÁK ZBOHOM...
1800

Film mapuje nevšedný príbeh obľúbeného arcibiskupa, ktorý bol pápežom v roku
2012 zbavený úradu bez udania dôvodu. Ide o dramatický osud človeka, ktorý
obetoval život Bohu a cirkvi a práve tá sa mu otočila chrbtom, keď upozornil na
rozsiahle finančné machinácie s jej majetkom. Mimoriadne medializovanou
kauzou žilo Slovensko rok a pol. Až po jeho nútený odchod do zahraničia sa
zhromažďovali stovky veriacich a vyjadrovali podporu biskupovi, ktorého si ctia.
24. 4.
ŠTVRTOK

VALČÍK PRE MONIKU
MONICA Z – ETT LINGONRIS I COCKTAILGLAS

2000

Životopisný film dánskeho režiséra Pera Flya o švédskej speváčke a herečke
Monice Zetterlund rozpráva o jej ceste z malého mestečka vo Švédsku ku sláve v
kluboch v New Yorku a Štokholme. Počas svojej kariéry Zetterlund nahrala
početné množstvo jazzových albumov a objavila sa aj v 10 filmoch. V roku 1963
reprezentovala Švédsko v súťaži Eurovision song. Nepríjemná choroba ju však v
roku 1999 prinúti k odchodu z verejného života, plného úspechov a slávy. A o
šesť rokov neskôr po požiari v jej štokholmskom byte umiera.
26. – 27. 4.
SOBOTA
NEDEĽA

LEGO PRÍBEH
THE LEGO MOVIE

1615
Aj vy ste ako deti milovali LEGO? Tak si pozrite animovaný príbeh Emmeta,
bežnej, poslušnej a dokonale priemernej LEGO mini postavičky, ktorá je omylom
identifikovaná ako tá najvýnimočnejšia osoba, v ktorej rukách leží záchrana sveta.
Na túto cestu je však Emmet beznádejne nepripravený. Fanúšikovia, ktorí už po
celé generácie obdivujú inovatívne hračky a nesmierne populárne video hry s
LEGO tematikou tento jedinečný svet uvidia tak, ako nikdy predtým.

3,50 €
česká verzia

PREMIÉRA
Britský film
od 12 rokov
100 min.
4,00 €

Slovenský film
od 12 rokov
90 min.
3,00 €

PREMIÉRA
Švédsky film
od 12 rokov
105 min.
3,00 €

Americký film
MP
95 min.
3,50 €

LÁSKA, SÚDRUH!

26. – 27. 4.
SOBOTA
NEDEĽA

MIELETON ELOKUU

Koprodukcia
Fínsko-ČeskoNórsko
Romantická komédia odohrávajúca sa počas studenej vojny. Jan, český jazzový
od 12 rokov
hudobník prichádza do Helsínk, kde sa koná Medzinárodný festival mládeže
110 min.
1800

a študentstva a stretáva tam svoju starú známu Elsu, ktorá si o ňom myslela, že
je dávno mŕtvy. Elsa si od Jana najskôr drží odstup, ale nakoniec prekoná svoj
strach z lásky aj záväzkov a uvedomí si, že ak chcú spolu stráviť viac ako sedem
dní festivalu, existuje len jedno riešenie...

4,00 €

DLHÁ CESTA DOLE

PREMIÉRA

26. – 27. 4.
SOBOTA
NEDEĽA
a

PREMIÉRA

LONG WAY DOWN, A
Predstavenia:

00

sobota 26. a nedeľa 27. .......................................... 20
00
streda 30. ..................................................... 18

STREDA

Štyria neznámi ľudia sa počas silvestrovskej noci stretnú na streche vežiaku,
obľúbenom mieste samovrahov. Všetci s rovnakým plánom. Miesto toho, aby
skočili dole, ale uzavrú dohodu, že zostanú spolu a nažive minimálne do svätého
Valentína. A od toho dňa, kedy mal ich život skončiť, začne pre všetkých
nečakané dobrodružstvo, ktoré všetkým znovu vráti chuť do života.

28. 4.

KOĽAJE OSUDU

30. 4.

PONDELOK
a

THE RAILWAY MAN

30. 4.
STREDA

Epický príbeh o vine a treste, o láske a odpúšťaní. Eric Lomax bol jedným z
tisícov spojeneckých vojnových zajatcov nútených pracovať na stavbe železnice
medzi Thajskom a Barmou počas 2. svetovej vojny. Po tom, ako u neho
dozorcovia objavia rádio, ktoré tajne zostrojil, sa jeho život v tábore zmení na
peklo. Napriek tomu sa mu podarí prežiť, ale mučivé spomienky ho neustále
prenasledujú. Jeho manželka Patti je odhodlaná mu pomôcť za každú cenu. Keď
zistí, že jeden z jeho mučiteľov stále žije, presvedčí Erica, aby sa s ním stretol.

2000

Britský film
od 12 rokov
95 min.
4,00 €

PREMIÉRA
Austrálsky film
od 12 rokov
115 min.
4,00 €

