PRZEWODNIK REPERTUAROWY
Kino „Piast” w Cieszynie
(5.01 – 22.02.2018)
Jesteśmy na facebooku! www.facebook.com/kinocieszyn
I. KINO PREMIER
5 – 11.01
14:15
PIERWSZA GWIAZDKA – dubbing
USA, 2017, 86`, b.o., reż.: Timothy Reckhart.
Animowany film familijny.
Bilety: 16,00 zł (norm); 13,00 zł (ulg. - dla dzieci, uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Mały, odważny osiołek o imieniu Bo tęskni za życiem z dala od codziennej pracy w wiejskim
młynie. Pewnego dnia zbiera się na odwagę i ucieka na wolność, by spełnić swe marzenia.
Wkrótce spotyka uroczą owieczkę Ruth, która przypadkowo odłączyła się od swej trzody, oraz
gołębia o wielkich aspiracjach. Wszyscy oni wspólnie z zabawnymi wielbłądami oraz kilkoma nieco
ekscentrycznymi zwierzętami podążają za przedziwną gwiazdą. Jeszcze nie wiedzą, że już niedługo
staną się niespodziewanymi świadkami najwspanialszej historii wszech czasów, Bożego Narodzenia.
Oprócz Świętej Rodziny w filmie pojawiają się również Trzej Królowie, pastuszkowie i Król
Herod. Historia o narodzinach Jezusa Chrystusa opowiedziana jest z perspektywy... sympatycznych
zwierząt. Zabieg ten może dziwić dorosłych, ale sprawia, że film z zapartym tchem i wielką uwagą
oglądają najmłodsi widzowie, a przecież to właśnie z myślą o nich powstała „Pierwsza gwiazdka”.
5 – 11.01
16:00
NAJLEPSZY
Polska, 2017, 110`, od lat 15, reż.: Łukasz Palkowski, wyk.: Jakub Gierszał, Arkadiusz
Jakubik, Janusz Gajos, Artur Żmijewski, Magdalena Cielecka, Kamila Kamińska i inni.
Biograficzny.
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Nowy film reżysera kinowego hitu „Bogowie” - Łukasza Palkowskiego. Twórca ponownie sięga
po życiorys niezwykłej osoby, człowieka, który udowodnił, że prawdziwi bohaterowie nie boją się
upadać i potrafią podnieść się z największego dna.
Bohaterem filmu jest sportowiec, który zachwycił świat, a który w Polsce, do dziś pozostaje osobą
praktycznie nieznaną. „Najlepszy” przedstawia fascynującą historię inspirowaną życiem Jerzego
Górskiego, który ustanowił rekord świata w triathlonowych mistrzostwach świata, zdobywając tytuł
mistrza na morderczym dystansie Double Ironman.
5 – 11.01
18:00
NA KARUZELI ŻYCIA – napisy
USA, 2017, 101`, od lat 15, reż.: Woody Allen, wyk.: Justin Timberlake, Kate Winslet, James
Belushi, Juno Temple, Max Casella, Steve Schirripa, Tony Sirico i inni.
Komediodramat.
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Zdobywca 137 nagród filmowych, w tym czterech statuetek Oscara, mistrz kina Woody Allen
powraca na ekrany w doborowym towarzystwie hollywoodzkich gwiazd. Tym razem opowiada pełną
emocji historię o miłości, niewierności, gangsterach, zdradzonych kochankach i autentycznych
osobach, które przeszły do historii Ameryki.
Oto historia czterech postaci, których losy splatają się w słynnym parku rozrywki na Coney Island
w latach 50-tych ubiegłego wieku. Rozchwiana emocjonalnie, była aktorka Ginny (Kate Winslet)
pracuje tu jako kelnerka. Jej mąż Humpty (Jim Belushi) jest operatorem karuzeli. Mickey (Justin
Timberlake) to przystojny ratownik, który marzy o karierze dramatopisarza. Carolina natomiast jest
marnotrawną córką Humpty’ego, która w domu ojca szuka schronienia przed gangsterami...
Poetycko sfilmowany przez Vittorio Storaro film Allena to rozgrywająca się w malowniczych
plenerach i skrząca się emocjami opowieść o pasji, namiętności i zdradzie.
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5 – 10.01
20:00
PIERWSZY ŚNIEG – napisy
Anglia, 2017, 112`, od lat 15, reż.: Tomas Alfredson, wyk.: Rebecca Ferguson, Michael
Fassbender, Charlotte Gainsbourg i inni.
Dramat/Kryminał/Thriller.
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Trzymający w napięciu thriller oparty na bestsellerowej powieści Jo Nesbø!
Szef elitarnej ekipy detektywów (Michael Fassbender) prowadzi śledztwo. Wraz z nadejściem
zimy ginie kolejna osoba. Detektyw boi się, że do miasta powrócił seryjny morderca. Dzięki pomocy
znakomitej rekrutki (Rebecca Ferguson) zaczyna łączyć stare sprawy kryminalne z nowymi
brutalnymi zdarzeniami. Wie, że musi rozwiązać zagadkę zanim spadnie kolejny pierwszy śnieg...
12 – 18.01
14:30
BARBIE: DELFINY Z MAGICZNEJ WYSPY – dubbing
Kanada, 2017, 64`, b.o., reż.: Conrad Helten.
Animowany film familijny.
Bilety: 16,00 zł (norm); 13,00 zł (ulg. - dla dzieci, uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Dołączcie do Barbie i jej sióstr — Skipper, Stacie oraz Chelsea i wyruszcie z nimi
w pełną niesamowitych przygód podróż na tropikalną wyspę!
Ken bierze udział w programie stypendialnym z dziedziny biologii morza. Nurkując trafia na
młodego delfina, który wpłynął na ogrodzony teren. Nie jest to jednak zwykły delfin, tylko
przepiękny, jaskrawo zielony, delfin szlachetny!
Wkrótce dziewczyny odkrywają, że delfin jest więziony przez Marlo, biolożkę, dla której pracuje
Ken. Marlo zamierza zbić fortunę pokazując delfina jako żywy eksponat. Oglądających ma
przyciągnąć jego niespotykany wygląd. Ken, Barbie i jej siostry muszą zjednoczyć siły, aby uwolnić
delfina i umożliwić mu ponowne spotkanie z rodziną...
12 – 18.01
15:45
NARZECZONY NA NIBY
12 – 17.01
20:00
NARZECZONY NA NIBY
19 – 21.01
18:00
NARZECZONY NA NIBY
22 – 25.01
17:15
NARZECZONY NA NIBY
Polska, 2018, 112`, od lat 15, reż.: Bartosz Prokopowicz, wyk.: Piotr Stramowski, Julia
Kamińska, Sonia Bohosiewicz, Piotr Adamczyk, Tomasz Karolak, Mikołaj Roznerski, Barbara
Kurdej-Szatan, Dorota Kolak, Ewa Kasprzyk, Andrzej Grabowski, Janusz Chabior i inni.
Komedia. UWAGA! Premiera ogólnopolska w Cieszynie!!!
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Opowieść o uczuciowych perypetiach, które zrozumie każdy,
kto choć raz zakochał się w niewłaściwej osobie!
Idealne życie, o którym marzymy, rzadko kiedy tak naprawdę jest idealne, a ci którym oddajemy
nasze serca, niestety potrafią je z łatwością łamać...
Gdy pewnego dnia życie Kariny zamieni się w pasmo nieszczęść, postanowi ona wziąć sprawy
w swoje ręce i „podkoloruje” rzeczywistość. Niestety, uruchomiony w ten sposób festiwal
kłamstewek wymknie się wkrótce spod jej kontroli i doprowadzi do wielu przezabawnych sytuacji.
W konsekwencji wszyscy bohaterowie filmu, będą musieli zrobić porządek zarówno w swoim życiu,
jak i w swoich sercach...
12 – 18.01
18:00
KRÓL ROZRYWKI – napisy
USA, 2017, 105`, od lat 10, reż.: Michael Gracey, wyk.: Hugh Jackman, Rebecca Ferguson,
Zac Efron i inni.
Musical/Film biograficzny.
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Oryginalny musical, który ukazuje narodziny przemysłu rozrywkowego,
głosząc jednocześnie pochwałę wyobraźni, dzięki której niemożliwe staje się możliwe!
Film inspirowany losami legendarnego przedsiębiorcy cyrkowego, twórcy tego typu widowisk, P.T.
Barnuma opowiada historię wizjonera, który wbrew przeciwnościom losu chce wcielić w życie ideę
zdumiewającego i olśniewającego widowiska rozrywkowego, wzbudzającego zachwyty tłumnej
publiczności i stającego się sensacją na miarę światową!
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19 – 21.01
14:00
2D FERNANDO – dubbing
19 – 21.01
16:00
3D FERNANDO – dubbing
22 – 25.01
15:15
2D FERNANDO – dubbing
USA, 2017, b.o., 108`, reż.: Carlos Saldanha.
Animowana, familijna komedia przygodowa.
Bilety: 20,00 zł (norm. 3D); 18,00 zł (norm. 2D); 17,00 zł (ulg. 3D); 14,00 zł (ulg. 2D).
Bilety ulgowe przysługują: dzieciom, młodzieży uczącej się, rencistom i emerytom.
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 przemówi głosem Marcina Dorocińskiego.
19 – 21.01
20:15
GOTOWI NA WSZYSTKO. EXTERMINATOR
22 – 24.01
19:30
GOTOWI NA WSZYSTKO. EXTERMINATOR
Polska, 2018, 117`, od lat 15, reż.: Michał Rogalski, wyk.: Paweł Domagała, Piotr Rogucki,
Agnieszka Więdłocha i inni. Komedia.
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Piątka przyjaciół miała od dzieciństwa swoje marzenie – chcieli wstrząsnąć polską sceną metalową
i gromadzić na koncertach tłumy, a wszystko to pod szyldem zespołu o złowieszczo brzmiącej
nazwie: Exterminator. Czas jednak pokazał, że młodzieńcze ambicje to jedno, a życie to drugie...
Pewnego dnia powracają dawne wspomnienia – pani burmistrz (Dominika Kluźniak) okazuje się
wielką fanką Exterminatora ze starych czasów. Obiecuje wesprzeć przyjaciół unijną dotacją, o ile
dogadają się i doprowadzą do reaktywacji zespołu. Szybko okazuje się, że propozycja ma jednak
mały haczyk: przyjaciele muszą sprzeniewierzyć się swoim ideałom i wystąpić na kilku festynach,
grając utwory dalekie od ich repertuaru. Męska duma nie pozwala bohaterom iść na kompromis, zaś
wieloletnia przyjaźń i związki z kobietami poddane zostają prawdziwej próbie...
26.01
15:00
PADDINGTON 2 – dubbing
27.01 – 01.02
15:30
PADDINGTON 2 – dubbing
Anglia, 2017, 104`, b.o., reż.: Paul King, wyk.: Hugh Grant, Ben Whishaw, Brendan Gleeson
i inni. Komedia familijna.
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
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 chętnie przyjmie pomocną łapę, nawet jeśli jest nieco lepka od
marmolady. Zwłaszcza jeśli futrzasty zada swe fundamentalne pytanie: Misia w sercu nie masz?!
26.01
17:00
JUMANJI: PRZYGODA W DŻUNGLI – dubbing
27.01 – 01.02
17:30
JUMANJI: PRZYGODA W DŻUNGLI – dubbing
USA, 2017, 114`, od lat 12, reż.: Jake Kasdan, wyk.: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen
Gillan i inni. Przygodowy film fantasy.
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
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…
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27 – 31.01
19:45
PODATEK OD MIŁOŚCI
Polska, 2018, 101`, od lat 12, reż.: Bartłomiej Ignaciuk, wyk.: Aleksandra Domańska,
Grzegorz Damięcki, Roma Gąsiorowska, Weronika Rosati i inni.
Komedia.
UWAGA! Premiera ogólnopolska w Cieszynie!!!
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Miłość można spotkać wszędzie, nawet w... Urzędzie Skarbowym!
Przewrotna komedia o miłości. Klara (Aleksandra Domańska), surowa inspektor z Urzędu
Skarbowego, ściga domniemanego oszusta podatkowego – cynicznego, acz pełnego uroku Mariana
(Grzegorz Damięcki), który przez niefrasobliwość i dobre serce popadł w kłopoty podatkowe. Kiedy
los „ściganego” wydaje się być przesądzony, nieoczekiwanie i wbrew wszelkim regułom Klara i
Marian... zakochują się, co uruchomi ciąg komicznych wydarzeń, które zupełnie odmienią ich życie.
On – dla dobra sprawy – będzie chciał zostać facetem do towarzystwa. Ona z kolei być może trafi do
więzienia...
Czy tak rzeczywiście się stanie?
2 – 8.02
14:30
MAGICZNA ZIMA MUMINKÓW – dubbing
Finlandia/Polska, 2017, 82`, b.o., reż.: Ira Carpelan, Jakub Wroński.
Animowany film familijny.
Bilety: 16,00 zł (norm); 13,00 zł (ulg. - dla dzieci, uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
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!
W postać narratora zimowej opowieści o Muminkach wciela się Piotr Fronczewski. Muminek
przemówi głosem Macieja Musiała, w postać Mamusi Muminka wciela się Natalia Kukulska, zaś
głosu Tatusiowi Muminka użyczył Maciej Stuhr.
2 – 7.02
16:00, 20:00
PLAN B
8.02
16:30, 18:15
PLAN B
Polska, 2018, 85`, od lat 15, reż.: Kinga Dębska, wyk.: Roma Gąsiorowska - Żurawska, Kinga
Preis, Marcin Dorociński, Edyta Olszówka i inni. Obyczajowy film o miłości.
UWAGA! Premiera ogólnopolska w Cieszynie!!!
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Nowy film Kingi Dębskiej, reżyserki hitu „Moje córki krowy”!
Bohaterów filmu poznajemy kilkanaście dni przed Walentynkami, w chwili, gdy w ich życiu
wydarza się coś całkiem nieoczekiwanego. Sytuacje, z którymi muszą się skonfrontować, prowadzą
do zaskakujących rozwiązań. Wnoszą w ich życie nową jakość. Za sprawą przypadku, bądź
zrządzenia losu, dają nadzieję na odnalezienie prawdziwych uczuć i autentycznych więzi.
2 – 7.02
17:45
CUDOWNY CHŁOPAK – dubbing
USA, 2017, 113`, od lat 7, reż.: Stephen Chbosky, wyk.: Owen Wilson, Jacob Tremblay, Julia
Roberts i inni. Komediodramat.
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
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 5 klasę w normalnej szkole, 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...
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9 – 15.02
14:15
GNOMY ROZRABIAJĄ – dubbing
Kanada, 2017, 89`, b.o., reż.: Peter Lepeniotis, Shelly Shenoy.
Animowany film familijny.
Bilety: 16,00 zł (norm); 13,00 zł (ulg. - dla dzieci, uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Takich krasnali, żeście jeszcze nie poznali!
Chloe wraz z mamą niedawno przeprowadziła się. Od niedawna mieszka w innym niż do tej pory
mieście i wszystko wokół jest dla niej nowe – dom, miasto, szkoła i znajomi. Stary budynek,
w którym zamieszkała wydaje się skrywać wiele tajemnic. Jedną z nich jest osobliwa kolekcja
krasnali ogrodowych. Pewnego dnia małe figurki ożywają! Okazuje się, że skrzaty są tak naprawdę
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...

09 – 15.02
16:00
NOWE OBLICZE GREYA – napisy
09 – 22.02
18:00
NOWE OBLICZE GREYA – napisy
09 – 14.02
20:00
NOWE OBLICZE GREYA – napisy
16 – 21.02
20:00
NOWE OBLICZE GREYA – napisy
USA, 2018, 105`, od lat 15, reż.: James Foley, wyk.: Dakota Johnson, Jamie Dorman, Rita Ora
i inni. Melodramat. UWAGA! Premiera ogólnopolska w Cieszynie!!!
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Trzecia część ekranizacji światowego bestselleru – trylogii autorstwa E.L. James.
Szczęśliwi Christian i Ana wiodą dostatnie, pełne miłości życie. Codzienność nie zabiła w nich
namiętności, ale nad ich związek nadciągają czarne chmury...

16 – 18.02
14:00
TRAKTOREK FLOREK – dubbing
Norwegia, 2016, 84`, b.o., reż.: Peder Hamdahl Naess, wyk.: Jeppe Beck Laursen, Kyrre
Hellum, Samuel Sadovnik i inni.
Przygodowa komedia familijna.
Bilety: 16,00 zł (norm); 13,00 zł (ulg. - dla dzieci, uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Czy przyjaźń między dzieckiem a traktorem jest możliwa? Oczywiście, że tak! Szczególnie gdy
chodzi o wspólną sprawę, którą jest dobro farmy i honor jej gospodarza.
„Traktorek Florek” to opowieść nie tylko o tym, że na wsi nie ma nudy i jest to genialne miejsce
na spędzenie wakacji, ale również o solidarności, współpracy oraz wzajemnej trosce. Ta dynamiczna
i zabawna opowieść toczy się wartko na tle sielskiego krajobrazu i nie pozwala najmłodszym widzom
przestać się śmiać.

16 – 22.02
15:45
IGNACY LOYOLA – napisy
Filipiny/Hiszpania, 2016, 118`, od lat 12, reż.: Paolo Dy, wyk.: Andreas Munoz, Javier
Godino, Julio Perillan i inni.
Historyczny/Biograficzny.
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Film oparty na pamiętnikach Ignacego Loyoli, założyciela zakonu Jezuitów, żołnierza i człowieka
występnego, zmuszonego walczyć ze swoimi wewnętrznymi demonami, żeby wrócić do światła.
Brutalny żołnierz, kobieciarz, którego całe życie kręciło się wokół bogactw, sławy i władzy
podejmuje walkę na śmierć i życie ze swoimi wewnętrznymi demonami. Loyola musi zmierzyć się
z depresją, myślami samobójczymi, wstrętem do samego siebie i miłosierdzia dla innych, wreszcie
przejść proces o herezję przed Inkwizycją, by ostatecznie wygrywając bitwę, stać się jedną
z najważniejszych postaci w historii Kościoła.
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II. WYDARZENIE SPECJALNE
26.01

19:15

RETRANSMISJA Z THE METROPOLITAN OPERA
POŁAWIACZE PEREŁ
Opera Georgesa Bizeta w czterech aktach. Prapremiera: 30.09.1863, Paryż.
Libretto: Michel Carré i Eugène Cormon. Premiera niniejszej inscenizacji - The
Metropolitan Opera: 31.12.2015 roku.
Obsada: Diana Damrau jako Leila, Matthew Polenzani jako Nadir, Mariusz Kwiecień
jako Zurga, Nicolas Testé jako Nourabad, a także soliści, chór i orkiestra The
Metropolitan Opera pod dyrekcją Gianandrea Nosedy
Przedstawienie w języku oryginału (francuskim) z napisami w języku polskim.
Czas trwania: około 160 minut.
Ceny biletów:
- w przedsprzedaży (do 24 stycznia): 20,00 zł;
- w przedsprzedaży (25 stycznia) oraz w dniu retransmisji: 25,00 zł
Bilety dostępne w kasie kina od 6.01.2018.
„Poławiacze pereł” to kwintesencja opery francuskiej – melodyjnej, pełnej subtelnych
motywów oraz wpadających w ucho fragmentów, wśród których najsłynniejszym jest romans
Nadira, wymagający od tenora niezwykłej lekkości i śpiewu piano. Trudno dziś zrozumieć,
dlaczego opera po swej premierze w 1863 roku aż na 20 lat zeszła ze sceny. Powróciła
dopiero na fali niezwykłego powodzenia innego dzieła Bizeta – „Carmen”.
Romantyczna historia dwóch przyjaciół zakochanych w tej samej kapłance, która ślubowała
czystość, staje się pretekstem do serii barwnych obrazów na tle cejlońskiej wioski rybackiej.
W rolach głównych prawdziwi wirtuozi wokalistyki: Diana Damrau jako Leila, Matthew
Polenzani w partii Nadira. Postać jego przyjaciela, a zarazem rywala w miłości do Leili,
kreuje polski baryton Mariusz Kwiecień, od kilku lat stały gwiazdor Metropolitan Opera.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kino „Piast” ● ul. Ratuszowa 1 ● 43-400 Cieszyn ●
tel./fax 33 85 204 26; www. kino.cieszyn.pl ; e-mail: biuropiast@ interia.pl
Kasa kina otwierana codziennie pół godziny przed rozpoczęciem pierwszej projekcji
i czynna do momentu rozpoczęcia projekcji ostatniej.
Filmy przystosowane wyświetlane w systemie DOLBY STEREO DIGITAL
2D – projekcja cyfrowa dwuwymiarowa; 3D – projekcja cyfrowa z efektem obrazu przestrzennego (trójwymiarowego).
Kierownictwo kina zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w repertuarze.
Zapraszamy!
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