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Oferujemy:

Ř bilety grupowe: 11 zł/os. - 2D; 14 zł/os. - 3D
Ř opiekunowie gratis
Ř nie pobieramy opłat za okulary przy projekcjach 3D
Ř materiały edukacyjne do wybranego filmu
Ř możliwość dopasowania seansów w godzinach

przedpołudniowych do potrzeb grupy
Ř pomoc przy doborze repertuaru

www.kino-sokol.pl

ZA NIEBIESKIMI DRZWIAMI
Polska 2016,84', przygodowy, od 7 lat

W filmie jest wszystko, co kochają dzieci – ciekawi
bohaterowie, tajemnicze potwory i nowi przyjaciele –
magiczne, kolorowe ptaki. Opowiada o tym, co się
dzieje, gdy zamykasz oczy i zasypiasz.

LEGO® BATMAN: FILM - 3D lub 2D premiera 9 lutego
USA, Dania 2017, 90', akcja, komedia, animowany, dubbing, od 6 lat

Batman, Robin i Joker w kontynuacji przebojowego
animowanego hitu "LEGO: Przygoda"! Tym razem
złożony z klocków LEGO Mroczny Rycerz z Gotham
musi obronić swoje miasto przed zakusami nikczemnego Jokera. Na szczęście ma sprzymierzeńców w postaci sieroty Robina, córki komisarza Gordona - Barbary oraz wiernego kamerdynera Alfreda.

BYŁ SOBIE PIES premiera 17 lutego
USA 2017, 100', familijny, komedia, przygodowy, dubbing, od 7 lat
Najlepszym przyjacielem człowieka jest pies, to fakt.
A kto jest najlepszym przyjacielem psa? Bailey,
czworonożny bohater tej opowieści nie ma wątpliwości: jego psie życie ma sens tylko u boku pewnego chłopca o imieniu Ethan.

ALPEJSKA PRZYGODA premiera 17 lutego
Szwajcaria 2015, 104', familijny, dubbing, od 6 lat

Mały chłopiec musi zmierzyć się z prawdziwą
alpejską zimą, aby odzyskać ważną rodzinną
pamiątkę - dzwon Chalandamarz. Zanim będzie
mógł rozpocząć tę trudną podróż, musi pomóc
przetrwać swojej rodzinie najtrudniejszą zimę życia,
uratować ukochaną kozę z rąk znienawidzonego kolegi
ze szkoły oraz zdobyć miłość pięknej Serainy. Czy uda mu się wrócić do domu
na czas, aby czcić święto Chalandamarz?

MILCZENIE premiera 17 lutego
USA, Japonia, Tajwan, Meksyk 2016, 161', dramat, historyczny, od 15 lat
Oparta na powieści Shusaku Endo i inspirowana
autentycznymi wydarzeniami epicka opowieść
o zderzeniu dwóch cywilizacji i religii. Dwaj misjonarze przedostają się potajemnie do Japonii,
gdzie muszą odnaleźć swojego zaginionego
mistrza. W kraju, gdzie wiara chrześcijańska
jest karana śmiercią, ich przekonania i umiejętności przetrwania zostaną poddane najcięższej próbie.

ZERWANY KŁOS premiera 17 lutego
Polska 2017, 95', dramat, religijny, od 15 lat
Trwa I wojna światowa. Carskie oddziały
panoszą się w okolicach Tarnowa. Szesnastoletnia Karolina Kózkówna ponosi śmierć męczeńską w obronie wiary. Jej ojciec obwinia się
za śmierć ukochanej córki. Dzieje bohaterów
dopełnia Teresa, która nosi w sercu tajemnicę
o gwałcie zadanym przez kozaka Sorokina.

MARIA SKŁODOWSKA-CURIE premiera 3 marca
Polska, Niemcy, Francja, Belgia 2015, 100', dramat kostiumowy, od 12 lat
Wierna faktom opowieść o niesamowitym
życiu odkrywczyni dwóch pierwiastków –
polonu i radu, ale także portret Skłodowskiej,
jakiej nie znaliśmy – czułej matki, kochającej
żony, kobiety charyzmatycznej, zdecydowanej,
choć pełnej dylematów i sprzeczności. Była
pierwszą kobietą, która zdobyła Nagrodę Nobla
i do tej pory pozostaje jedyną kobietą wyróżnioną
dwukrotnie tą nagrodą.

OZZY premiera 3 marca
Hiszpania, Kanada 2016, 90', animowany, dubbing, b.o.
Ozzy to przesłodki piesek rasy beagle, ukochany
pieszczoch całej rodziny. Kiedy jego właściciele
Susan, Ted i Paula wyjeżdżają w daleką podróż do
Japonii, jego życie wywraca się do góry łapami.

BODO premiera 3 marca
Polska 2017, komedia, dramat, biograficzny, od 15 lat
Efektowny, iskrzący dowcipem i zrealizowany
z oszałamiającym rozmachem film, inspirowany
życiem jednego z najpopularniejszych i najbardziej lubianych aktorów przedwojennego polskiego kina. Wciągająca historia pierwszego
kinowego gwiazdora, bohatera plotek
i skandali, obiektu westchnień kobiet i idola
mężczyzn.

WYKLĘTY premiera 10 marca
Polska 2017, dramat, od 15 lat
Oparty na faktach film, którego akcja toczy się
w Polsce, w drugiej połowie lat 40-tych. Jego bohaterami są członkowie zbrojnego podziemia
niepodległościowego, walczący z władzą ludową
o powojenny kształt Polski. Ludzie, którzy mimo
olbrzymiej przewagi resortu bezpieczeństwa,
wspieranego przez radzieckie NKWD, walczyli do końca o swoją sprawę.

MUNIO: STRAŻNIK KSIĘŻYCA

premiera 10 marca
Francja 2014, 86', animowany, przygodowy, dubbing, b.o.

Munio niespodziewanie zostaje wybrany
Strażnikiem Księżyca. Dla równowagi mianowany zostaje również Strażnik Słońca – Sergio.
Pierwszego dnia ich nowej pracy zły mag wykrada Słońce i Księżyc. Czas je odzyskać!

CHATA premiera 10 marca
USA 2017, dramat, od 15 lat
Ekranizacja światowego bestsellera, który stał
się literacką sensacją w kilkudziesięciu krajach
świata, także w Polsce. Poruszająca opowieść
o niezwykłej podróży, która pozwala zrozpaczonemu ojcu na nowo odnaleźć sens życia i odkryć
ostateczną prawdę o miłości, stracie i przebaczeniu.

KONG: WYSPA CZASZKI

premiera 17 marca
USA 2017, 110', fantasy, akcja, przygodowy, od 15 lat

Film śledzi losy zespołu badaczy, którzy zapuszczają
się w głąb niezbadanej wyspy położonej na Pacyfiku tak samo pięknej, jak zdradliwej - nie wiedząc, że
wchodzą na teren należący do mitycznego King Konga.

DWIE KORONY

premiera 17 marca
Polska 2017, dokumentalny, od 12 lat

Pierwszy fabularyzowany dokument przedstawiający niezwykłe życie św. o. Maksymiliana
Kolbe. Zdjęcia dokumentalne zrealizowane
zostały w Polsce, Japonii i we Włoszech.
W części fabularnej wystąpili czołowi polscy
aktorzy. W roli głównej Adam Woronowicz.

JUTRO BĘDZIEMY SZCZĘŚLIWI

premiera 17 marca
Francja, Wlk. Brytania 2016, 117', familijny, od 8 lat

Samuel bardzo lubi swoje beztroskie życie. Znakomicie odnajduje się w towarzystwie pięknych turystek i ani myśli o ustatkowaniu się.
Pewnego dnia na plaży zjawia się Kristin
i wręcza mu bardzo szczególny prezent. „To
twoja córka” – mówi i znika.

PIĘKNA I BESTIA - 3D lub 2D premiera 17 marca
USA 2017, familijny, fantasy, 130', dubbing, napisy, od 7 lat
Bella, błyskotliwa, piękna i niezależna młoda kobieta, szukając zaginionego ojca, trafia do ponurego zamku Bestii.
Uwięziona w tajemniczej posiadłości dziewczyna z czasem zaprzyjaźnia się z jej zaczarowanymi mieszkańcami. Tam poznaje Bestię. Mimo początkowego przerażenia Bella stopniowo
zaczyna dostrzegać dobre serce i duszę Księcia, uwięzionego w ciele potwora.

POWER RANGERS

premiera 24 marca
USA 2017, akcja, sci-fi, od 10 lat

Piątka nastolatków staje przed wyzwaniem na
miarę superbohaterów, gdy dowiadują się, że świat
stoi u progu zagłady. Zagrożenie o niewyobrażalnej
mocy pochodzi z najdalszych krańców wszechświata,
a przeciwstawić mu się może tylko ktoś o nadludzkich
zdolnościach. Piątka bohaterów wybranych przez
przeznaczenie musi pokonać swe lęki i słabości, by stanąć
ramię w ramię jako POWER RANGERS.

ZAJĄC MAX RATUJE WIELKANOC premiera 24 marca
Niemcy 2016, animowany, familijny, dubbing, b.o.
Max marzy o tym, by zdobyć sławę i dołączyć do lokalnego
gangu. Chcąc zaimponować kolegom, postanawia wykonać trudną kaskaderską sztuczkę. Niestety podczas
podniebnych ewolucji samolotem coś idzie nie tak
i pojazd Maxa rozbija się w Wielkanocnej Krainie –
niezwykłym miejscu, w którym zatrzymał się czas.

DZIECIAK RZĄDZI

premiera 21 kwietnia
USA 2017, animowany, komedia, dubbing, b.o.

Pewnego dnia w życiu siedmioletniego Tima pojawia się
młodszy braciszek. Tim natychmiast zdaje sobie sprawę, że ubrany w garnitur, noszący teczkę i zachowujący się jak rasowy biznesmen dzieciak jest zagrożeniem dla jego niezachwianej dotąd pozycji w rodzinnym domu. Gdy Tim postanawia odzyskać utraconą
pozycję, natrafia na trop tajemnego spisku...

STRAŻNICY GALAKTYKI 2 - 3D lub 2D premiera 5 maja
USA 2017, akcja, science-fiction, dubbing, napisy, od 12 lat
Grupa najbardziej niesubordynowanych outsiderów w galaktyce penetruje odległe zakątki
kosmosu, próbując rozwikłać zagadkę pochodzenia jednego z jej członków, Petera Quilla
aka Star Lord. Niegdysiejsi wrogowie staną
się ich sprzymierzeńcami, a w nieustannie
powiększającym się filmowym uniwersum
Marvela zagoszczą nowe postacie znane
z kart komiksu.

PIRACI Z KARAIBÓW: ZEMSTA SALAZARA - 3D lub 2D
premiera 26 maja | Australia, USA 2017, fantasy, przygodowy, dubbing, napisy, od 12 lat

Nikczemny kapitan Salazar wraz ze swoją załogą
piratów-zjaw ucieka z Diabelskiego Trójkąta i poprzysięga zemstę na wszystkich piratach. Nieuniknionej zagładzie próbuje zapobiec Jack
Sparrow. Dowódca "Czarnej Perły" wyrusza
w podróż, by odnaleźć Trójząb Posejdona,
mistyczny artefakt dający władzę nad morzami, i użyć go w walce przeciwko Salazarowi.

AUTA 3 premiera 16 czerwca
USA 2017, animowany, komedia, dubbing, b.o.
Legenda sportu motorowego, Zygzak
McQueen, zostaje zepchnięty na boczny
tor przez nową generację ultraszybkich
aut. Wrócić do gry pomoże mu młoda, pełna
zapału mechaniczka, Cruz Ramirez, która
obmyśla autorski plan zwycięstwa. Jak zawsze będzie mu także służyć ekspercką poradą
Hudson "Huragan" Hornet, legenda wyścigów.
I choć na swojej drodze Zygzak napotka kilka
niespodziewanych zakrętów, udowodni, że zdobywca Złotego Tłoka nie poddaje się tak łatwo!

FILMOWA WYPRZEDAŻ
bilety: 9 zł
FILM
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Zapraszamy wszystkich nauczycieli

do skorzystania z FILMOWEJ KARTY NAUCZYCIELA.
Można ją odebrać w kasie podczas wizyty z zorganizowaną grupą
dzieci lub młodzieży.
Przy indywidualnym zakupie karta upoważnia do zniżek i przywilejów
w Kinie SOKÓŁ (m.in. zakupu biletu dla siebie i osoby towarzyszącej
w cenie ulgowej, uczestnictwa w specjalnych pokazach filmowych).
Macie też Państwo możliwość zamówienia newslettera
zawierającego informacje o interesujących
premierach filmowych.
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kontakt:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
ul. Długosza 3, Nowy Sącz, tel. 18 448 26 27

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany w repertuarze.
Opisy i daty premier przygotowane na podstawie oferty dystrybutorów.

