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 minutáţ filmu
Prehľad programu
1. – 2.3.

Zmena programu a vstupného vyhradená.

VEĽKÁ ORIEŠKOVÁ LÚPEŢ
THE NUT JOB

SOBOTA
a
NEDEĽA

16

PREMIÉRA
Americký film
MP
85 min.

00

Veveričiak Surly a jeho krysí kamarát Buddy majú niečo za lubom. Zima sa
4,00 €
nezadržateľne blíži a oni premýšľajú, kde v meste nazhromaždia zásoby. Zúfalá
slovenská
verzia
doba si žiada zúfalé činy a preto sa spoločne so svojimi priateľmi pokúsia
vykradnúť obchod s orieškami. Nič ale nie je tak jednoduché, ako sa im zdalo...

PAMIATKÁRI

1. – 2.3.
SOBOTA
a
NEDEĽA

PREMIÉRA

THE MONUMENTS MEN
Predstavenia:

45

sobota 1. ...................................................... 17
00
nedeľa 2. ................................................................. 20

Pamiatkári sú menej známou vojenskou jednotkou, ktorá pôsobila počas svetovej
vojny. Jej úlohou bolo nájsť, zachrániť a vrátiť európske umelecké poklady, ktoré
nakradli nacisti v nimi obsadených územiach. George Clooney, Matt Damon, Bill
Murray, Jean Dujardin, John Goodman a Cate Blanchett vo filme podľa
skutočných udalostí o najväčšom love pokladov v histórii.

UPÍRSKA AKADÉMIA

1. – 3.3.
SOBOTA
až
Predstavenia:
PONDELOK

VAMPIRE ACADEMY
00

sobota 1. a pondelok 3. .......................................... 20
00
nedeľa 2. ...................................................... 18

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

PREMIÉRA
Americký film
od 12 rokov
95 min.

Rose Hathaway je dampír. Dampír je napoly človek napoly upír. Sú to strážcovia
4,00 €
Morojov, kľudných a smrteľných upírov, žijúcich diskrétne v našom svete. Ich
3,30
€ v pondelok
poslaním je chrániť Morojov od nesmrteľných upírov - Strilogov. Rose so svojou
kamarátkou Lissou testujú pevnosť svojho priateľstva, trpia a strácajú svojich
milovaných ľudí. Upírie vojny sú všade okolo nich...

ZIMNÝ PRÍBEH

4. – 5.3.

PREMIÉRA

WINTER´S TALE

UTOROK
a
STREDA

18

00

Dej filmu Zimný príbeh plný zázrakov, poprepájaných osudov a odvekého
konfliktu dobra a zla sa odohráva počas viac ako jedného storočia v mýtickom
prostredí New Yorku. Hlavné postavy stvárňujú Colin Farrell a Jessica Brown
Findlay. Film je režijným debutom oceňovaného scenáristu Akivu Goldsmana,
ktorý napísal aj scenár založený na populárnom románe Marka Helprina.

ANGELIKA

4. – 6.3.
UTOROK
až
ŠTVRTOK

4,00 €

PREMIÉRA

INCREVABLE ANGÉLIQUE
Predstavenia:

Americký film
od 12 rokov
120 min.

00

utorok 4. a streda 5. .............................................. 20
00
štvrtok 6. ..................................................... 18

Francúzsky film
od 12 rokov
115 min.

Nové spracovanie nesmrteľného príbehu lásky, ktorý očaril milióny divákov po
celom svete. Film Angelika bol nakrútený podľa slávneho románu Anne
Golonovej, ktorého sa predalo viac než 150 milión výtlačkov. Úlohu Angeliky
získala mladá francúzska herečka Nora Arnezeder, ktorú diváci mohli vidieť po
boku Elijaha Wooda vo filme Maniak. Grófa de Peyrac si zahral Gérard Lanvin.

4,00 €

NON STOP

PREMIÉRA

6.3.
ŠTVRTOK
a
9.3.
NEDEĽA

8. – 9.3.
SOBOTA
a
NEDEĽA

Predstavenia:

00

štvrtok 6. ................................................................ 20
00
nedeľa 9. ...................................................... 18

„Každých dvadsať minút jeden pasažier na palube tohoto lietadla zomrie.“ Touto
SMS správou začína akčný thriller plný diabolských zvratov, v ktorom si Liam
Neeson zahral – agenta Billa Marksa. Snaží sa prísť na to, ako neznámy
terorista dokáže zabíjať ľudí v lietadle tak, aby si to ktokoľvek všimol. A zatiaľ čo
agent rozbehne mrazivé preteky s časom, vyjde najavo, že bankový účet, na
ktorý sa majú posielať peniaze je vedený na jeho vlastné meno. Je snáď on sám
tým vydieračom a únoscom lietadla? V tomto filme totiž nemôžete veriť nikomu!

VEĽKÁ ORIEŠKOVÁ LÚPEŢ
THE NUT JOB

16

00

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

PREMIÉRA
Americký film
MP
85 min.
4,00 €

Veveričiak Surly a jeho krysí kamarát Buddy majú niečo za lubom. Zúfalá doba si
žiada zúfalé činy a preto sa spoločne so svojimi priateľmi pokúsia vykradnúť slovenská verzia
obchod s orieškami. Nič ale nie je tak jednoduché, ako sa im zdalo...
9. – 10.3.

KRÁSNO

00
NEDEĽA
Predstavenia:
nedeľa 9. ................................................................. 20
45
a
pondelok 10. ................................................ 17
PONDELOK
Adam a Michal, kamaráti z detstva, sa po dvadsiatich rokoch vracajú do
Šumperka, do mesta, odkiaľ „utiekli“, kde však stále žije ich minulosť. Michalova
matka je už niekoľko rokov mŕtva, Michalov otec zomiera v deň ich príchodu.
Napriek tomu chcú prísť na kobylku tomu, či bol otec naozaj zapletený do smrti
matky. Dvojica sa rozhodne vziať spravodlivosť do vlastných rúk, a tak rozkrúti
špirálu katastrof… A to všetko s nádychom akejsi čiernej komédie.

10.3.
PONDELOK

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

TÝŢDEŇ FRANCÚZSKEHO FILMU
PREMIÉRA
VEĽKÉ PRETEKY
LA GRANDE BOUCLE
20

00

Rovnako ako milióny iných po celom svete, 40-ročný François Nouel je nadšeným
fanúšikom Tour de France. Bicykel je pre neho únikom z každodenného života.
Takže, keď manželka v predvečer svojich narodenín zistí, že sa François
dobrovoľne prihlásil do práce pre Tour, pohár pretečie a odchádza od neho aj so
synom. Následne François stretáva Rémi Pletinckxa, depresívneho bývalého
športového manažéra, ktorý tiež prepadol životnej dezilúzii. Pod jeho vplyvom si
splní svoj detský sen – zúčastniť sa na Tour de France. Preteky začínajú zajtra...
11.3.

S MOLIÉROM NA BICYKLI

UTOROK

ALCESTE Á BICYCLETTE
20

00

Režisér Philippe Le Guay s hercom a scenáristom Fabrice Luchinim nám vďaka
do detailov prepracovanému scenáru a vizuálne podmanivému zachyteniu
malebného pobrežia Atlantiku i cesty na bicykli ponúkajú vynikajúci film pre
skutočného fajnšmekra. Gauthier je úspešný herec, ktorému sa do cesty pripletie

Francúzsky film
od 12 rokov
100 min.
3,00 €

PREDPREMIÉRA

Francúzsky film
od 12 rokov
105 min.
3,00 €

ambiciózny divadelný projekt a jeho herecký sen stvárniť postavu Moliérovho
Mizantropa. Samozrejme, automaticky sa vidí v hlavnej úlohe a vedľajšiu postavu
hry, Filinta, chce získať pre svojho priateľa, Serga. Nájde Serge spoločnú reč s
človekom, ktorý má úplne iný prístup k životu?
12.3.

17 DIEVČAT

STREDA

17 FILLES
18

PREMIÉRA
Francúzsky film
od 12 rokov
85 min.

00

„Jedna za všetky, všetky za jedno. Hromadné otehotnenie na strednej škole.”
Článok v Time Magazine, nazvaný „Tehotenský Boom na Gloucester High
School“, bol prvým, ktorý odhalil unikátny škandál - počas jedného obdobia
otehotnelo viac než 12 stredoškolských študentiek z Gloucesteru. Film získal
cenu študentskej poroty a zároveň bol nominovaný na Hlavnú cenu Grand Prix.
Čo len potvrdzujú dobrú voľbu témy a zdatnosť autorského a režisérskeho dua
Delphine a Muriel Coulinových.
11. – 13.3.
UTOROK
až
ŠTVRTOK

DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ
Predstavenia:

Generácie priaznivcov kultového Moraváka Bohumila Stejskala sa konečne
dočkali. Po 20 rokoch sa na filmové plátno vracia najsvojráznejšia postava
československej kinematografie posledných desaťročí. Bohuš však znovu
dokáže, že človeku možno zobrať čokoľvek, no nikdy nie úsmev. Nepremeškajte!

NEED FOR SPEED

13. a 15.3.
ŠTVRTOK
SOBOTA

00

utorok 11. .................................................... 18
00
streda 12. a štvrtok 13. .......................................... 20

Predstavenia:

3,00 €

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

CELOSLOVENSKÁ

PREMIÉRA

00

štvrtok 13. a pondelok 17. .......................... 18
00
sobota 15. a utorok 18. ......................................... 20

Americký film
od 12 rokov
100 min.

Aaron Paul je pouličný jazdec, ktorý má autodielňu v ktorej upravuje drahé autá,
aby v pretekoch vyhrávali. Všetko sa ale zmení, keď je jeho najlepší priateľ
4,00 €
17. – 18.3. zavraždený počas automobilového preteku a z jeho smrti obvinia práve Paula. Po
prepustení z väzenia chce Paul nájsť pravého vinníka a pomstiť smrť svojho 3,30 € v pondelok
PONDELOK priateľa. Podarí sa mu to? Jasné, že áno, ale to nie je podstatné. Hlavné je totiž
a
to, aké autá pri tom popreháňa naprieč USA. A to nás baví najviac!
UTOROK Nepremeškajte film natočený podľa úspešnej hernéj série „Need for Speed“
a

15. – 16.3.
SOBOTA
a
NEDEĽA

DOBRODRUŢSTVÁ PÁNA PEABODYHO
A SHERMANA
MR. PEABODY AND SHERMAN
Predstavenia:

a
22.3.
SOBOTA

15

sobota 15. a sobota 22. ............................... 16
00
nedeľa 16. ............................................................... 18

PREMIÉRA
Americký film
MP
90 min.
4,00 €

Pán Peabody je geniálny, odvážny má deduktívne schopnosti a štýl. A naviac je slovenská verzia
pes. Vďaka svojim schopnostiam si adoptoval malého chlapca Shermana,
ktorého od plienok vychováva. Ale Sherman je veľmi zvedavý a preto, aby
uspokojil synovu túžbu po poznaní histórie, vynašiel pán Peabody prístroj menom
Časomat. A vďaka nemu môžu cestovať kamkoľvek do minulosti. Zažívajú
dobrodružstvá, ktoré si človek alebo pes dokážu sotva predstaviť. To sa im darí
do chvíle, keď Sherman vezme na jazdu Časomatom svoju spolužiačku Penny,
na ktorú chce urobiť dojem...

FAIR PLAY

15. – 17.3.
SOBOTA
Predstavenia:
až
PONDELOK

PREMIÉRA
00

sobota 15. .................................................... 18
00
nedeľa 16. a pondelok 17. .................................... 20

Mladučká bežkyňa Anna, je aj napriek svojmu „zlému kádrovému profilu“
zaradená do Programu špecializovanej starostlivosti. Matka a tréner dúfajú, že

Český film
od 12 rokov
95 min.
4,00 €

splní kvalifikačný limit a postúpi na olympijské hry. Anne začnú byť bez jej
vedomia podávané anabolické steroidy. Výkonnosť stúpa, ale objavujú sa prvé
zdravotné problémy. Anna sa dozvedá pravdu a napriek tomu, že je v stávke jej
účasť na olympiáde, plánuje ďalej trénovať bez nich. Jej matka však dúfa, že
Anna účasť na olympijských hrách využije k emigrácii a rozhodne sa podávať jej
anaboliká tajne, ako neškodné vitamíny.
18.3.
UTOROK

ZBOHOM, ARCIBISKUP BEZÁK

Slovenský film
od 12 rokov
90 min.
Film mapuje nevšedný príbeh obľúbeného arcibiskupa, ktorý bol pápežom v roku
1800

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.
19. 3.

KRÁSKA A ZVIERA

STREDA

LA BELLE ET LA BETE

a

20. – 22.3.

POMPEJE

ŠTVRTOK
až
SOBOTA

POMPEII

26.3.
STREDA

PREMIÉRA

Francúzsky film
od 12 rokov
110 min.
Zámožný kupec si žije v bohatstve a hojnosti. Jedného dňa však príde o všetko a

PIATOK
SOBOTA

a

3,50 €

1800

musí opustiť mesto aj so svojimi šiestimi deťmi. Je medzi nimi aj pôvabná Bella.
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. Na zámku ju však nečaká
smrť, ale vcelku nevšedný život. Bella sa síce bráni vzájomnému zbližovaniu, no
zároveň sa túži dozvedieť pravdu o Zvierati a jeho panstve. Vďaka odvahe a
srdcu sa Belle nakoniec podarí vyslobodiť Zviera a objaviť pravú lásku.

21. – 22.3

PREMIÉRA

Predstavenia:

PREMIÉRA
00

Hlavný hrdina Milo, otrok ktorý sa stal gladiátorom, čaká na svoj posledný súboj,
aby zničil svojich súperov a dostal sa na slobodu. V očakávaní slobodného života
sa zamiluje do dcéry bohatého obchodníka, ktorú chcú však proti jej vôli vydať za
skorumpovaného a zhýralého senátora. Ale ich najväčší problém sa začína
v hĺbkach Zeme. V osudových hodinách po erupcii Vezuvu, vo chvíľach totálneho
chaosu a desivej skazy sa musí Milo prebojovať von z gladiátorskej arény
a podstúpiť boj s časom, aby svoju Cassiu z rozpáleného pekla zachránil...

10 PRAVIDIEL

STREDA
až
PIATOK

10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
Predstavenia:

česká verzia

CELOSLOVENSKÁ

štvrtok 20. aţ sobota 22. ........................................ 20
00
streda 26. ..................................................... 18

26. – 28.3.

4,00 €

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

PREMIÉRA
00

streda 26. a štvrtok 27. .......................................... 20
00
piatok 28. ..................................................... 18

Marek je typický príkladom mladého mimoňa, žijúceho vo vlastnom vesmíre. Je to
šikovný a milý študent astrofyziky, ktorého najväčšou láskou sú nielen hviezdy,
ale aj horoskopy. Jeho dráhu mu však jedného dňa skríži dievča snov a Marek sa
zamiluje. V tomto momente sa do veci obujú jeho odhodlaní priatelia. Začnú
Marekovi pripravovať veľkú strategickú hru, vďaka ktorej by sa mu malo podariť
nájsť cestu k milovanému dievčaťu. Tým mu ale spôsobia nejeden problém.

Český film
od 12 rokov
90 min.
4,00 €

28.3.

ONA

PREMIÉRA

PIATOK

HER

Americký film
od 12 rokov
125 min.

20

a

00

Oscarový režisér Spike Jonze prichádza s nevšedným príbehom lásky, v ktorom
sa zamýšľa nad podstatou ľudskej intimity a s ňou spojenými nástrahami
modernej doby. Dej sa odohráva v blízkej budúcnosti a ústrednou postavou je
NEDEĽA
PONDELOK nesmelý Theodore Twombly. Na živobytie si zarába písaním dojemných
osobných listov na objednávku. Rozpad dlhoročného vzťahu mu zlomí srdce
a preto hľadá rozptýlenie v supermodernom počítačovom programe, navrhnutom
pre individuálne potreby užívateľa. Do Theodorovho života tak vstupuje
„Samantha“ – príjemný ženský hlas, ktorý je pohotový, vnímavý a prekvapivo
vtipný. Ich vzájomné nároky sa postupne zvyšujú a priateľstvo sa postupne mení
na lásku. Nepremeškajte!
30. – 31.3

29. – 31.3.

CILILING A PIRÁTSKA VÍLA

SOBOTA
až
Predstavenia:
PONDELOK

PIRATE FAIRY, THE
00

sobota 29. a nedeľa 30. ............................... 16
00
pondelok 31. ........................................................... 18

4,00 €

PREMIÉRA
Americký film
MP
80 min.

Zo sveta „Petra Pana“ prichádza „Cililing a pirátska víla“. Nový dobrodružný
4,00 €
príbeh o Zarine, temperamentnej a ambicióznej víle, ktorá je očarená
nekonečnými možnosťami hviezdneho prachu. Keď sa Zarina dostane do
problémov, opustí svet víl a spojí svoje sily s intrigánskymi pirátmi. Cililing slovenská verzia
s priateľmi sa vydajú na epickú cestu za Zarinou, spoločne bojujú proti bande
pirátov na čele s kapitánom Jamesom, z ktorého sa neskôr vykľuje sám kapitán
Hook. So smiechom, srdcom, mágiou a vzrušením vypláva „Cililing a pirátska
víla“ už túto jar.

