KINO IVANKA
v Ivanovicích na Hané
Provozovatel: Město Ivanovice na Hané, tel: 517 363 251

PROGRAM NA MĚSÍC
DUBEN 2018
Pokladna se otevírá ½ hodiny před začátkem představení.
Vstupné 50 Kč, děti 25 Kč, členové Klubu mladého diváka zdarma.

ERIC CLAPTON
neděle 1. 4. 2018 v 19 hodin
Velká Británie. Dokumentární film Eric Clapton přináší divákům nevšedně intimní pohled na umělcův osobní život, kariéru,
vzestupy a pády.
Dokumentární
135´ / titulky
ESA Z PRALESA
neděle 8. 4. 2018 v 15 hodin
Francie. Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bije statečné srdce tygra. Se svými zvířecími přáteli
tvoří bandu známou jako Esa z pralesa, která se snaží udržovat v džungli pořádek a spravedlnost…
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný
97´
KTERÝ JE TEN PRAVÝ
neděle 8. 4. 2018 v 19 hodin
USA. Alici je čtyřicet, má dvě děti, rozešla se s manželem a vrací se zpátky do města, kde se narodila a vyrostla. Na oslavě
potkává tři mladíky, s jedním z nich stráví noc a všem pak nabídne, že u ní mohou chvíli bydlet. A pak se ve dveřích objeví
bývalý manžel s kufrem v ruce.
Komedie / Drama / Romantický
97´ / od 12 let
ALIBI NA KLÍČ
neděle 15. 4. 2018 v 19 hodin
Francie. Hrdinové z komedie Alibi na klíč všechno perfektně zařídí a nikdo nemá ani páru. Ale ouha! Věci se někdy umí
zamotat…
Komedie
90´ / od 12 let
PŘÍŠERÁKOVI
neděle 22. 4. 2018 v 15 hodin
Německo / Velká Británie. Wishbonovi nejsou právě šťastná rodinka. Máma Emma má knihkupectví, které je před krachem,
táta Frank je přepracovaný a každý den trpí pod tyranským šéfem. Dcera Fay je nešťastná, stydlivá teenagerka a syn Max je
sice matematický genius, ale ve škole ho ostatní šikanují. Jenže ty opravdové trable Wishbonovy teprve čekají…
Animovaný / Rodinný
96´
HMYZ
neděle 22. 4. 2018 v 19 hodin
ČR / Slovensko. Divadelní ochotníci na malém městě zkoušejí hru bratří Čapků „Ze života hmyzu“. Během zkoušky se
prolnou jejich životy s osudy postav této divadelní hry. Hrají: Jan Budař, Jaromír Dulava, Jiří Lábus, Norbert Lichý, Kamila
Magálová, Ivana Uhlířová, Pavel Nový
Komedie / Drama
98´ / od 12 let
THOR: RAGNAROK
neděle 29. 4. 2018 v 19 hodin
Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého mocného kladiva a je nucen pustit se do závodu s časem, aby se vrátil
včas do Asgardu a zastavil Ragnarok - zkázu svého domova a konec asgardské civilizace - který se snaží rozpoutat mocný
nový nepřítel, nemilosrdná Hela…
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi / Komedie
130´ / od 12 let
Připravujeme: 6. 5.
6. 5.
13. 5.
20. 5.
3. 6.

Přání k mání
Bajkeři
Čára
Letíme
Cesta za králem trollů

