PRZEWODNIK REPERTUAROWY
Kino „Piast” w Cieszynie
zimowe wakacje 2018
Promocja! Na filmy wyświetlane w tym cyklu obowiązują specjalne, obniżone ceny biletów!!!
UWAGA! Wszystkie filmy wyświetlane w tym cyklu opracowane są w polskiej wersji językowej!!!
29, 30.01
10:00
FERNANDO – cena biletu: 10,00 zł
USA, 2017, b.o., 108`, reż.: Carlos Saldanha. Animowana, familijna komedia przygodowa.
Animowana ekranizacja słynnej opowieści o Byczku Fernando, zrealizowana w studio Blue Sky, w którym
powstały m.in.: „Epoka lodowcowa”, „Roboty”, i „Rio”.
Fernando jest młodym byczkiem niepodobnym do innych – zamiast walczyć, woli bowiem leżeć pod
drzewem i wąchać kwiatki. Pewnego dnia pięciu mężczyzn poszukuje najwaleczniejszego i najodważniejszego
byka, który weźmie udział w walkach w Madrycie. Za sprawą pomyłki ich wybór pada na Fernanda, który
musi stawić czoło losowi…
W polskiej wersji językowej Fernando mówi głosem Marcina Dorocińskiego.
29, 30.01
12:00
JUMANJI: PRZYGODA W DŻUNGLI – cena biletu: 10,00 zł
USA, 2017, 114`, od lat 12, reż.: Jake Kasdan, wyk.: Dwayne Johnson i inni. Przygodowy film fantasy.
W pełnym niesamowitych przygód filmie „Jumanji: Przygoda w dżungli” czworo nastolatków, za sprawą
tajemniczej, starej konsoli wideo z grą „Jumanji”, zostaje wciągniętych w niesamowity wirtualny świat
Jumanji. Akcja gry dzieje się w niebezpiecznej dżungli, a grający stają się awatarami postaci, które sami
wybrali. Wkrótce bohaterowie filmu odkryją, że w Jumanji chodzi nie tylko o grę, ale przede wszystkim o
przetrwanie. Aby wygrać i powrócić do realnego świata, gracze będą musieli wyruszyć w najbardziej
niebezpieczną przygodę życia, albo... pozostać w świecie gry na zawsze…
31.01, 1.02
10:00
PADDINGTON 2 – cena biletu: 10,00 zł
Anglia, 2017, 104`, b.o., reż.: Paul King, wyk.: Hugh Grant, Ben Whishaw i inni. Komedia familijna.
Druga część szalonych i zabawnych przygód uroczego misia, którego pokochały dzieciaki i dorośli na całym
świecie! Tym razem rezolutny niedźwiadek o nienagannych manierach, ale też skłonności do nieustannego
wpadania w tarapaty trafi w złe towarzystwo...
Pomyłkowo osadzony w areszcie wśród zepsutych do szpiku kości typów spod ciemnej gwiazdy, naiwny
Paddington zrobi wszystko, by sprowadzić ich na dobrą drogę, a że siłę przekonywania ma wielką, rzecz może
się udać! Każdy przecież chętnie przyjmie pomocną łapę, nawet jeśli jest nieco lepka od marmolady. Zwłaszcza
jeśli futrzasty zada swe fundamentalne pytanie: Misia w sercu nie masz?!
31.01, 1.02
12:00
BIEGNIJ AMELIO – cena biletu: 10,00 zł
Niemcy/Włochy, 2017, od lat 10, 97`, reż.: Tobias Wiemann, wyk.: Susanne Bormann, Jasmin
Tabatabai, Denis Moschito i inni. Familijny film przygodowy.
Amelia jest chorującą na astmę nastolatką, która wspólnie z rodzicami wyjeżdża w okolice Tyrolu, by poddać
się kolejnej kuracji. Walka z chorobą jest dla dziewczyny źródłem frustracji, złości i buntu. Amelia nie chce,
aby problemy ze zdrowiem były dla niej ograniczeniem, dlatego postanawia przemierzyć okoliczne góry.
Pomaga jej w tym nowo poznany rudowłosy przyjaciel. To właśnie z nim Amelia postanowi sprawdzić
prawdziwość lokalnej legendy, mówiącej o tym, że zdobycie górskiego wierzchołka ma uzdrawiającą moc.
2, 5.02
10:00
MIŚ BAMSE I CÓRKA WIEDŹMY – bilety: 10,00 zł
Szwecja, 2016, b.o., 65`, reż.: Christian Ryltenius, Maria Blom. Animowany film familijny.
Zły Krezus znajduje złoto w tamie bobrów. Postanawia je wykraść, ale najpierw musi unieszkodliwić
niedźwiadka Bamse. Wysyła więc Lovę, córkę czarownicy, aby zaczarowała misia. W tym czasie Krezus
planuje zburzyć tamę bobrów i ukraść zgromadzony tam skarb...
Bamse i przyjaciele muszą współpracować, aby powstrzymać chciwego Krezusa i nie dopuścić do zalania
wioski.
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2, 5.02
12:00
BELLA I SEBASTIAN – cena biletu: 10,00 zł
Francja, 2013, od lat 7, 100`, reż.: Nicolas Vanier, wyk.: Felix Bossuet, Tcheky Karyo, Margaux
Chatelier i inni. Familijny film przygodowy.
Ekranizacja ogromnie popularnej opowieści dla najmłodszych, która weszła na stałe do literackiego kanonu.
Ośmioletni Sebastian mieszka z dziadkiem w niewielkiej wiosce we francuskiej części Alp. Od pewnego
czasu spokój tutejszych mieszkańców burzy wieść o grasującym w okolicy tajemniczym dzikim zwierzęciu.
Pewnego dnia podczas spaceru po górach Sebastian spotyka na swojej drodze bezpańskiego owczarka. Udaje
mu się zdobyć zaufanie zwierzęcia. Jest szczęśliwy, że znalazł przyjaciela. Wkrótce jednak okazuje się, że
w psie, któremu chłopiec dał na imię Bella, dorośli widzą niebezpieczne zwierzę dziesiątkujące stada owiec.
Czy chłopcu uda się ich przekonać, że to nie sprawka sympatycznej Belli i wraz z nią wytropić prawdziwych
winowajców?
6, 7.02
10:00
MAGICZNA ZIMA MUMINKÓW – cena biletu: 10,00 zł
Finlandia/Polska, 2017, 82`, b.o., reż.: Ira Carpelan, Jakub Wroński. Animowany film familijny.
Wielki powrót kultowej bajki autorstwa Tove Jansson na ekrany kin!
To będzie wyjątkowa zima w świecie Muminków. Wyjątkowa, bo pierwsza. W śnieżnej, mroźnej Finlandii,
którą zamieszkują, zazwyczaj zasypiają na zimę, by po obudzeniu powitać piękno wiosny i cieszyć się resztą
roku. Czy Muminkom będzie chciało się spać? Chyba nie, czeka je bowiem mnóstwo związanych z zimą
niespodzianek!
6, 7.02
12:00
CUDOWNY CHŁOPAK – cena biletu: 10,00 zł
USA, 2017, 113`, od lat 7, reż.: Stephen Chbosky, wyk.: Owen Wilson, Julia Roberts i inni.
Familijny film obyczajowy.
Czasem wystarczy jeden przyjazny gest, jedna pomocna dłoń, by odmienić czyjeś życie!
Ekranizacja książki R. J. Palacio, międzynarodowego bestsellera, który wzruszył i rozbawił miliony
czytelników na całym świecie.
Dla 10-letniego Auggiego nie ma niczego bardziej niezwykłego niż „zwykły” dzień w szkole. Chłopiec
urodzony z licznymi deformacjami twarzy dotąd uczył się w domu. Teraz jednak, zaczynając naukę w 5 klasie
normalnej szkoły, ma nadzieję, że koledzy potraktują go jak zwyczajnego chłopca. Jego wygląd sprawia jednak,
że staje się szkolną sensacją, a dla wielu wręcz dziwadłem. Jedni się z niego śmieją, inni wytykają palcami, ale
nikt tak naprawdę niczego o nim nie wie.
Wszystko zacznie się zmieniać, gdy w szkole pojawi się nowa uczennica, urocza Summer...
8, 9.02
10:00
GNOMY ROZRABIAJĄ – cena biletu: 10,00 zł
Kanada, 2017, 89`, b.o., reż.: Peter Lepeniotis, Shelly Shenoy. Animowany film familijny.
Takich krasnali, dotąd żeście nie znali!
Chloe wraz z mamą niedawno przeprowadziła się. Od niedawna mieszka w innym niż do tej pory mieście.
Wszystko wokół jest dla niej nowe – dom, miasto, szkoła i znajomi. Stary budynek, w którym Chloe obecnie
mieszka wydaje się skrywać wiele tajemnic. Jedną z nich jest osobliwa kolekcja krasnali ogrodowych.
Pewnego dnia małe figurki ożywają! Okazuje się, że skrzaty są strażnikami, którzy od wieków bronią świat
przed żarłocznymi istotami z innych wymiarów.
Chloe i Liam, jej nowopoznany kolega z sąsiedztwa, pomogą krasnalom, gdy te wpadną w tarapaty. Teraz
dzieciaki współnie z krasnalami będą musiały poradzić sobie z pozaziemskim zagrożeniem...
8, 9.02
12:00
BELLA I SEBASTIAN 2 – cena biletu: 10,00 zł
Francja, 2015, od lat 7, 97`, reż.: Christian Duguay, wyk.: Felix Bossuet, Tcheky Karyo, Margaux
Chatelier i inni. Familijny film przygodowy.
Sebastian i Bella, jego wierna czworonożna towarzyszka, znowu zachwycą widzów swoją odwagą.
Niezwykła przyjaźń chłopca i psa wkroczy na nowy etap – to będzie ich kolejna, pełna emocjonujących
wydarzeń i wzruszających odkryć przygoda.
Wychowywany przez przybranego dziadka Sebastian z niecierpliwością czeka na powrót swojej ciotki
Angeliny. Na wieść o tym, że awionetka, którą podróżowała dziewczyna zaginęła gdzieś w górach, Sebastian
i jego wierne psisko, Bella wyruszają jej na pomoc. Niebezpieczna wyprawa obfitować będzie w dramatyczne,
ale i zabawne wydarzenia.
Pożar lasu, zetknięcie oko w oko z niedźwiedziem, wysokogórska wspinaczka, a przede wszystkim spotkanie
z nieznajomym pilotem okażą się dla chłopca i jego psa początkiem zupełnie nowej, niespodziewanej przygody.
W jej trakcie Sebastian trafi na ślad swego zaginionego ojca....
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