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

2.9.

LET´S DANCE ALL IN

UTOROK

1800
Sean má príležitosť naplniť svoje sny, ak sa mu podarí odhodiť staré zásady a
dlhotrvajúce spory a robiť iba to, čo miluje zo všetkého najväčšmi: tancovať.

2. - 3.9.
UTOROK
STREDA

FAKJÚ PÁN PROFESOR
FACK JU GÖHTE
2000
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 suplujúceho učiteľa na
Götheho gymnáziu...

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

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

3. - 4.9.

TRAJA BRATIA

PREMIÉRA

STREDA
ŠTVRTOK

1800

Česko Dánsko
MP
90 min.

SOBOTA
NEDEĽA

Traja bratia (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) sa vydávajú do sveta na
skusy, aby si našli nevesty a rodičia im mohli prenechať hospodárstvo. Súrodenci
pri svojom putovaní vstupujú do známych rozprávok, v ktorých ich čaká mnoho
nástrah, nečakaných príhod a možno aj láska… Réžie sa ujal Jan Svěrák, ktorý
už dlho hľadal vhodný rozprávkový námet, na ktorom by mohol spolupracovať so
svojím otcom. Film nadväzuje na tradíciu večne obľúbených rozprávok určených
pre celú rodinu typu Tři oříšky pro Popelku.

4. - 7.9.

SIN CITY

6. - 7.9.

ŠTVRTOK
až
NEDEĽA

PREMIÉRA

SIN CITY A DAME TO KILL FOR

Americký film
od 15 rokov
105 min.

00

Je ďalšia dusná noc. Bezvetrie a horúčava. Dwight dumá o tom, koľkokrát to už v
živote zbabral a čo by dal za to, keby dostal šancu začať znovu a s čistým štítom.
V tom mu zavolá jeho osudová žena Ava a požiada ho, aby ju ochránil pred
násilníckym manželom. Dwight však netuší, že Ava má úplne iné úmysly...V
pokračovaní kultového filmu Sin City sa v niekoľkých prepojených poviedkach
vraciame do mesta hriechu, plného kriminálnikov, skorumpovaných policajtov,
zabijakov a sexy žien.

SOBOTA
NEDEĽA

CELOSLOVENSKÁ

ŽENSKÁ, PRE KTORÚ BY SOM VRAŽDIL
20

6. - 7.9.

4,00 €

AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 2
HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2
1600
Dámy a páni, dievčatá a chlapci, milovníci drakov - máme pre vás skvelú správu!
Jeden z najlepších animákov posledných rokov sa vracia. Nepremeškajte túto
skvelú animovanú rozprávku!

4,00 €

Americký film
MP
105 min.
4,00 €
Slovenský
dabing

LÁSKA NA KARI

8. – 10.9.
PONDELOK
až
Predstavenia:
STREDA

THE HUNDRED-FOOT JOURNEY
45

pondelok 8. a utorok 9.. ........................ 17
00
streda 10. ......................................................... 20

PREMIÉRA
Americký film
od 12 rokov
125 min.

Gurmánsku romancu nabitú chuťami a vôňami servíruje film režiséra Lassa
Hallströma Láska na karí. Elegantná a vybraná francúzska gastronómia sa tu
4,00 €
stretáva s pikantnou a vášnivou kuchyňou vo farbách Indie. A to všetko pod 3,30 € v pondelok
dohľadom producentov Stevena Spielberga a Oprah Winfrey.

POD ZEMOU

8. – 10.9.
PONDELOK
až
Predstavenia:
STREDA

AS ABOVE, SO BELOW
00

pondelok 8. a utorok 9.. ........................ 20
00
streda 10. ......................................................... 18

Pod ulicami Paríža sa nachádza mnohokilometrové bludisko tajomných
katakomb, ktoré sú domovom nespočetného množstva zblúdilých duší. Do tohto
tajomného podzemného mesta stratených duší sa vydá odvážny tím
prieskumníkov s cieľom odhaliť jeho tajomstvo. Začína sa tak ich cesta do
dimenzie šialenstva a hrôz, na prekonanie ktorých budú musieť siahnuť až na dno
svojich fyzických i psychických síl .

PULP FICTION

11.9.

19

ŠTVRTOK

00

PROJEKT
100

V kultovom diele 90. rokov zadefinoval Quentin Tarantino základné prvky svojej
režisérskej poetiky a vytvoril mnohovrstevný filmový vesmír, ktorý si obľúbili
rovnako nároční kritici na MFF Cannes, americkí akademici, intelektuáli i
robotníci. Pulp Fiction je multižánrový opus plný fetišistických detailov a
popkultúrnych odkazov.

13. - 15.9.

AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 2
HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2

SOBOTA
až
PONDELOK

1600

Americký film
od 15 rokov
90 min.
4,00 €

Americký film
od 15 rokov
155 min.
3,50 €

Americký film
MP
105 min.
4,00 €

Dámy a páni, dievčatá a chlapci, milovníci drakov - máme pre vás skvelú správu!
Jeden z najlepších animákov posledných rokov sa vracia. Nepremeškajte túto
skvelú animovanú rozprávku!

Slovenský
dabing

38

PREMIÉRA

13. - 16.9.
SOBOTA
až
UTOROK

PREMIÉRA

Slovenský film
MP
90 min.
Tento jedinečný filmový projekt mapuje život slovenskej hokejovej legendy, Pavla
Predstavenia:

00

sobota 13. a nedeľa 14. ..................... 18
00
pondelok 15. a utorok 16. ............................ 20

Demitru. 38 predstaví Demitru nielen ako vrcholového športovca, ale
4,00 €
predovšetkým ako človeka a silnú osobnosť, na ktorú dodnes spomína celý
národ. Poodhalí významné i bežné momenty zo života hokejovej legendy, jeho 3,30 € v pondelok
túžby a vytýčené ciele. Film 38 je určený každému, koho sa odchod Paľa Demitru
dotkol a kto sa chce dozvedieť niečo viac o tomto nielen výnimočnom hokejistovi,
ale predovšetkým skvelom človeku.

13. – 15.9.

LEPŠIE TERAZ AKO NIKDY

SOBOTA
až
Predstavenia:
PONDELOK

AND SO IT GOES

PREMIÉRA
Americký film
od 12 rokov
95 min.

00

sobota 13. a nedeľa 14. ..................... 20
00
pondelok 15. ............................ 18

Existuje milión dôvodov, prečo ľudia nemajú radi realitného makléra Orena Littlea,
4,00 €
a to je presne to, čo sa mu páči. On nechce nič iné, len predať posledný dom a v 3,30 € v pondelok
pokoji a mieri odísť do dôchodku. Svojim susedom sa väčšinou vyhýba, teda
pokiaľ sa práve nesťažuje na hluk, ktorý robia ich deti alebo keď im nezaberie
celú príjazdovú cestu svojim mercedesom. Dokonca aj Leah, ktorá Orena
navzdory jeho nevrlosti vytrvalo pozýva na mojito dostáva len rázne odmietnutia.
Diane Keaton a Michael Douglas vo vynikajúcej poprázdninovej komédii.

MIESTA

16. – 17.9.

PREMIÉRA

MÍSTA

UTOROK
STREDA

1800
Byť mladým je nebezpečné. Dvaja devätnásťroční chalani Adamovi (Vladimír
Polívka) a Markovi (Jan Cina) sa v rodnom meste nudia, ale zároveň nevedia, čo
by vlastne od života chceli. Vtedy do ich sveta vstúpi Anna (Johana Matoušková),
dcéra miestneho prominenta, a prinesie so sebou tajomstvo, napätie a túžbu.
Zdanlivo nudné a prázdne mesto pred nimi začína odhaľovať temné spodné
prúdy. Annin otec sa snaží dcéru chrániť ako sa len dá, a keď sa trojica zapletie
do konfliktu končiaceho krvavou bitkou, spustí sa lavína nečakaných udalostí...

DARCA

17. - 19.9.
STREDA
až
PIATOK

18.9.

THE GIVER
Predstavenia:

PREMIÉRA

00

streda 17. ................................. 20
00
štvrtok 18. a piatok 19. ....................... 18

Jonas vyrastá v idylickom svete, kde existuje len šťastie. Ľudia nepoznajú
utrpenie, vojny, násilie, strach ani bolesť. Základom sveta je jednotvárnosť:
rovnaké domy, rovnaké oblečenie, rovnaké rodiny. Na okraji spoločenstva žije
jediný držiteľ a strážca všetkých pravdivých spomienok ľudstva – Darca. Jeho
prostredníctvom Jonas získava to, čo nikto iný nesmie vedieť – pravdu o
skutočnom živote a skúsenosti predchádzajúcich generácií. Jonasa si zahrala
vychádzajúca hviezda Brenton Thwaites. Vo filme sa predstaví po boku velikánov
strieborného plátna – Jeffa Bridgesa , Meryl Streep, a Katie Holmes.

2001: VESMÍRNA ODYSEA
2001: Space ODYSSEY

ŠTVRTOK

2000

PROJEKT
100

Filozofická filmová opera. Evolúcia a zmysel existencie ľudstva v niekoľkých
epochách, počas ktorých je človek konfrontovaný so zlovestným, mlčanlivým
symbolom mimozemského života. Science-fiction film, po ktorom už filmové sci-fi
nikdy nebolo také ako predtým a súbežne napísaný rovnomenný science-fiction
román, ktorý definitívne zmenil aj sci-fi literatúru. Neopakovateľný a nadčasový
príbeh o ceste za hranice ľudskej skúsenosti, v roku 1968 nakrútil legendárny
Stanley Kubrick a spoluatorom scenára je slávny Arthur C. Clarke.

SKÔR NEŽ ZASPÍM

19. – 21.9.
PIATOK
až
NEDEĽA

BEFORE I GO TO SLEEP
Predstavenia:

Český film
od 12 rokov
110 min
4,00 €

00

piatok 19. a sobota 20. ........................... 20
00
nedeľa 21. ..................................... 18

Britský mysteriózny thriller rozprávajúci príbeh ženy, ktorá sa každý deň prebúdza
s tým, že si zo svojej minulosti nepamätá absolútne nič. Christine (Nicole Kidman)
mala vo svojich dvadsiatich rokoch vážnu autonehodu, kvôli ktorej dnes, ako 47ročná spisovateľka, nie je schopná vytvárať si nové spomienky, ktoré by v jej

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

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

PREMIÉRA
Veľká Británia
od 15 rokov
90 min
4,00 €

pamäti zotrvali dlhšie než jeden deň. Prostredníctvom stretnutí s doktorom
Naschom (Mark Strong), ktorý jej pomáha s oživovaním spomienok, sa Christinin
príbeh začína postupne odkrývať....

ÚTEK Z PLANÉTY ZEM

20. – 21.9.

ESCAPE FROM PLANET EARTH

SOBOTA
NEDEĽA

USA - Kanada
MP
90 min.

1600

4,00 €

27.9.
SOBOTA

Počuli ste už o planéte Baab? A vedeli ste, že tam žijú zábavní modrí ufóni, ktorí
majú dokonca svojho národného hrdinu...?

Slovenský
dabing

20. – 22.9.

ZOSTAŇ SO MNOU

PREMIÉRA

SOBOTA
až
Predstavenia:
PONDELOK

IF I STAY
00

sobota 20. ....................................... 18
00
nedeľa 21. a pondelok 22. ........................ 20

Americký film
od 12 rokov
105 min.

Sedemnásťročná Mia má všetko, o čom kedy snívala – úžasnú rodinu, milujúceho
4,00 €
priateľa a práve ju prijali na prestížnu hudobnú školu. V jedno zimné ráno sa však
3,30
€ v pondelok
všetko zmení – a Mia príde o milovaných rodičov aj brata. Zrazu vidí samu seba,
ako leží na nemocničnej posteli napojená na prístroje a pred očami sa jej odvíja
celý život. Včera riešila svoju budúcnosť, dnes stojí pred jedinou osudovou
otázkou: Zostanem?

LABYRINT: ÚTEK

22. – 23.9.
PONDELOK
UTOROK Predstavenia:

45

pondelok 22. ..................................... 17
00
utorok 23. ................................................... 20

Thomas sa jedného dňa prebudí bez akýchkoľvek spomienok v čiernom výťahu
zvanom box. Keď sa z neho dostane, objaví ďalších chlapcov so stratou pamäti.
Tí ho privítajú v prostredí s názvom Glade, ktoré je obklopené bludiskom. V
posledných tridsiatich dňoch sem každú noc pribudlo jedno dieťa. Tí z miestnych,
ktorí predsa len nejaké spomienky získali spať, trvajú na tom, že ho už videli....
23. - 24.9.
UTOROK
STREDA

PREMIÉRA

THE MAZE RUNNER

NAJHĽADANEJŠÍ MUŽ

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

PREMIÉRA

MOST WANTED MAN
1745
Natočené podľa bestselleru Johna le Carré, jedného z najznámejších autorov
špionážnych románov. V hamburskej islamskej komunite sa jednej noci objaví
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. Jeho identita zostáva záhadou – je Issa terorista alebo obeť špinavých
praktík medzinárodného zločinu? Keď vyjde najavo, odkiaľ pochádzajú peniaze,
jeho život bude opäť v ohrození a začnú sa o neho zaujímať všetky tajné služby.

GB - USA Nemecko
od 15 rokov
120 min.
4,00 €

25.9.

KOYAANISQATSI

PREMIÉRA

ŠTVRTOK

2000

Americký film
MP
85 min.

PROJEKT
100

Dokumentárny film, prvý zo série Qatsi, ktorý sa zaoberá vzťahom človeka a
moderných technológií civilizácie. Bol natočený v roku 1982 americkým režisérom
Godfreyom Reggiom. Hudbu k filmu skomponoval Philip Glass. Film bol v svojej
dobe z hľadiska prevedenia revolučný, pretože sa sústreďuje len na obraz a
hudbu, neobsahuje žiadne hovorené slovo. Hudba je úzko prepojená so
scenárom a strihom, badateľná je predovšetkým súhra strihu a rytmu. Vzniklo tak
nadčasové dielo, ktoré, aj keď je staré takmer 30 rokov, stále presne vypovedá o
stave našej civilizácie.

3,50 €

VŠIVÁCI

26. - 29.9.

PREMIÉRA

00
PIATOK
Predstavenia:
piatok 26. a sobota 27. ..................................... 18
00
Český film
až
nedeľa 28. a pondelok 29. ......................................... 20
od 12 rokov
PONDELOK Všiváci sú príbehom rodiny Rohanov. Mikuláš, špičkový neurochirurg, sa utápa v
100 min.
bludnom kruhu milostných dobrodružstiev a alkoholu. Jeho horkokrvný brat
Richard, veterán z českej misie v Afganistane, prehráva svoj boj s dlhmi. Spory
4,00 €
bratov Rohanov sa točia okolo udalostí z detstva, ktoré ich bolestne rozdelili a
stále ich ovplyvňujú v ich súčasnom živote... Vo fime uvidíme Jiřího Langmajera, 3,30 € v pondelok
Ondřeja Vetchého či vynikajúcu Ivu Janžurovú.

VÝCHODZÍ BOD

26. - 28.9.
PIATOK
až
NEDEĽA

PREMIÉRA

I ORIGINS
Predstavenia:

00

piatok 26. a sobota 27. ..................................... 20
00
nedeľa 28. ......................................... 18

Príbeh mladého molekulárneho biológa Iana Graye, celkom pohlteného štúdiom
vývoja ľudského oka.
Stretnutie s tajomnou kráskou dá životu zarytého
vstúpenca vedy nový zmysel. O niekoľko rokov neskôr dosiahne nečakaný objav,
ktorý potvrdiť alebo vyvrátiť môže len cesta na druhý koniec sveta...

EQUALIZER

29.9. - 1.10.
PONDELOK
až
Predstavenia:
STREDA

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

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
nemilosrdnej mafie, berie spravodlivosť do vlastných rúk. Každý, kto má v úmysle 3,30 € v pondelok
ublížiť bezbranným pocíti na vlastnej koži jeho hnev a túžbu po pomste. McCall
prichádza, aby ochránil tých, čo sa ocitli v hraničnej situácii a už stratili akúkoľvek
nádej na záchranu. McCall je totiž Equalizer.
30.9. - 1.10.

V TICHU

UTOROK
STREDA

1800
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, Jan Čtvrtník stvárnil klaviristu a džezového hudobníka Karola
Elberta, Ján Gallovič sa zhostil úlohy nemeckého dirigenta a skladateľa Arthura
Chitza a baletku Alicu Flachovú-Pastorovú stvárnili žiačky bratislavského
tanečného konzervatória Evy Jaczovej Ema Dobešová a Valéria Stašková.
Kameramanom filmu je Michal Černý a strihačkou Hedvika Hansalová. Dielo malo
svetovú premiéru minulý mesiac na Medzinárodnom filmovom festivale Karlovy Vary.

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

