29. SRPNA - 15. ZÁŘÍ 2019
V září se filmové projekce přestěhují zpět do bohatě čalouněných křesel brandýského sálu v kině na náměstí (což je oproti
tvrdým lavičkám celkem příjemná změna). Na venkovní grilování spojené s velkoformátovým kulturním zážitkem ovšem
do letního kina ještě několikrát vyrazit můžete. Mezi komerčními filmy na vás čeká i pár skvělých nezávislých snímků.
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Angry Birds ve filmu 2
ČT 20.15 | 110 / 130 KČ

ANIMOVANÁ KOMEDIE | USA | 2019 | 97 MINUT | DAB
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Když se před lety objevila filmová verze Angry Birds, většina lidí si ťukala
na čelo, jenže ono se to povedlo. O čem je druhý díl? Sice to víme, ale asi
je to i vcelku jedno. Prostě se najde dobrý důvod k tomu, aby mohli ptačí
hrdinové létat vzduchem, likvidovat a kosit nepřítele hlava nehlava.
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Přes prsty
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Angry Birds ve filmu 2

PÁ 20.15 | 130 KČ

ANIMOVANÁ KOMEDIE | USA | 2019 | 97 MINUT | DAB
Když se objeví nový nepřítel hrozící zničením Ptačího i Prasečího ostrova, Ruďák, Žluťas, Bombas, Orel Vazoun a Žluťasova sestra Stříbrnka
musí spojit síly s velevepřem Leonardem, Courtney i vepřovým sádlem
mazaným vynálezcem Garrym. Tento supertým bývalých nepřátel
se vydává na misi, jejímž cílem je zachránit domovy ptáků i vepřů.

01

Slunovrat
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NE 20.15 | 100 KČ
MYSTERIÓZNÍ HOROR | USA | 2019 | 146 MINUT | TIT
Slunovrat se může pyšně srovnávat s těmi nejlepšími filmy Von Triera
a potvrzuje, že Ari Aster má talent. Kontroverzní horor pro náročného
diváka je i nečekaně vtipný, ale hlavně precizně napsaný a originální
– celou dobu si budete říkat, že tohle jste opravdu ještě nikdy neviděli. Ukáže, že za bílého dne se mohou odehrávat ty nejšílenější věci.

PO 20.00 | 130 KČ

KOMEDIE | ČR | 2019 | 101 MINUT
Nová komedie Petra Kolečka o lásce pod volejbalovou sítí a hlavně
o tom, že člověk sice udělá hodně chyb, ale přesto vždycky přijde od života nová šance. Tedy většinou. Hrají: Petra Hřebíčková, Jiří
Langmajer, Denisa Nesvačilová, Vojtěch Dyk nebo Jakub Prachař.

Tenkrát v Hollywoodu

ÚT 20.00 | 120 KČ
KOMEDIE / DRAMA | USA | 2019 | 162 MINUT | TIT
Je to DiCapriův a Pittův herecký koncert? Milostné vyznání Hollywoodu konce 60. let? Krimi, které velmi svérázným způsobem zobrazuje vražedné běsnění „Mansonovy rodiny“? Je to všechno dohromady
a mnohem víc. Tarantino ukazuje svou lásku řemeslníkům „továrny
na sny“ a vyznává se tak nakažlivě, až té radosti s radostí podlehne
i člověk, který vyrůstal jindy, jinde a v totálně jiném prostředí.

To: Kapitola 2

PŘEDPREMIÉRA

ST 20.00 | 130 KČ
HOROR | USA | 2019 | 164 MINUT | TIT
Jednička byla jedním z největších komerčních překvapení loňského
roku a z příběhu o partě dětí, které se musejí utkat se svými děsivými nočními můrami se vyklubal obří hit. Fandové Kingovy předlohy ale vědí, že jsme zatím viděli jen půlku. Ve dvojce už jsou dospělí a čeká je druhé kolo... Režisér Andy Muschietti si sehnal luxusní
obsazení: James McAvoy, Jessica Chastain nebo Bill Skarsgård v roli
vraždícího klauna Pennywise, který po prvním díle trpěl skutečnými
nočními můrami a původně nechtěl o účinkování ve dvojce ani slyšet.

ČT 20.00 | BALKÁN V HOUŠTCE
SCI-FI KOMEDIE | CHORVATSKO | 2013 | 18 MINUT | TIT
Možná nejvtipnější chorvatská komedie všech dob konečně v ČR. Je
libo rychlý transport na rodinnou dovolenou? Pak jedině s teleportem
Zovko! O tom, jak funguje první teleport, se na vlastní kůži přesvědčí
rodina, která uvěří reklamě a chce se s jeho pomocí nechat přenést.
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CZ & SK DMC
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KOMEDIE | ČR | 2019 | 101 MINUT
Dvěma hrdinkám, které hrají plážový volejbal, se povedlo kvalifikovat na Mistrovství Evropy. Problém je v tom, že mladší Pavla chce
otěhotnět a starší Linda by raději bojovala o titul. A to je jen první
z mnoha komplikací. Režie: Petr Kolečko. Hrají: Petra Hřebíčková,
Jiří Langmajer, Denisa Nesvačilová, Vojtěch Dyk nebo Jakub Prachař.

SO 20.15 | 110 / 130 KČ

Teleport Zovko

ČT 20.20 | 120 KČ | BALKÁN V HOUŠTCE
KOMEDIE / DRAMA | CHORVATSKO | 2019 | 103 MINUT | TIT
Balkánský humor je velmi specifický a silně nakažlivý. Tohle je taková
normální balkánská komedie o lásce, ve které se mísí slzy a smích a
humor je prostředkem pro zobrazení vážných věcí. Takový přístup je
typický třeba pro Kusturicovy filmy, a nacházíme jej i v tomto snímku
talentovaného chorvatského režiséra Nevia Marasoviće. Jeho film je ale
na rozdíl od Kusturicových snímků mnohem civilnější a uvěřitelnější.

PÁ 20.00 | 130 / 150 KČ | 3D - BRÝLE VÁM PŮJČÍME
ANIMOVANÁ KOMEDIE | USA | 2019 | 97 MINUT | ČD
Na trojrozměrný výlet na Ptačí a Prasečí ostrov vás zvou Ruďák, Žluťas,
Bombas, Orel Vazoun a Žluťasova sestra Stříbrnka. Všichni výše jmenovaní musí spojit síly ještě s velevepřem Leonardem, vepřovým sádlem
mazaným vynálezcem Garrym i Leonardovou asistentkou Courtney,
aby porazili nového nepřítele, který chce jejich domovy dočista zničit.

SO 20.00 | 130 KČ

KOMEDIE | ČR | 2019 | 101 MINUT
Jiří Langmajer o své roli: „Role Rudolfa Jíry je vlastně představa Petra
(Kolečka), jak by se on mohl (nebo chtěl) chovat obklopen ženami, až
mu bude přes padesát. Je to vtipně a sarkasticky napsaná role pro
chlápka v mém věku, kde mohu zúročit svoje bohaté životní zkušenosti a především zkušenosti z naší předešlé práce“. Dále hrají: Petra
Hřebíčková, Denisa Nesvačilová, Vojtěch Dyk nebo Jakub Prachař.

PÁ 17.00 | VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ | V KINĚ NA NÁMĚSTÍ
V rámci DB 2019 se představí divadlo KVK – Klub Vybrané Kultury
z Prahy se svou hrou Lapálie. Akce probíhá v sále brandýského kina
za finanční podpory města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.

SO 09.00 | 350 - 700 KČ | AREÁL LETNÍHO KINA
Závod v běhu se psem na tři okruhy, při kterém se mezi okruhy střílí
z laserových malorážek. Jedná se tedy o tichou a bezpečnou střelbu. Závodníci budou střílet na podiu letního kina, takže diváci mají
krásnou představu o tom, kdo si jak vede. Více na www.behejsepsem.

S0 17.00 | VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ | V KINĚ NA NÁMĚSTÍ
17.00 LATRÍNA MAGIKA,
Neukočírovatelná laktace, Olomouc
(kino), 18.00 Jana Štromská a Diana Winklerová (kino klub), 19.30
Ještě žiju s věšákem, čepicí a plácačkou, DS Klika, Brandýs (kino).

NE 17.00 | ZDARMA | V KINĚ NA NÁMĚSTÍ
Kromě samotné DJské soutěže proběhne i tradiční scratch session a
promítání filmu. Porota, ceny a další podrobnější informace o eventu
sledujte aktuálně na www.djacademy.cz nebo na www.kinobrandys.cz.

Prodej vstupenek 60 min. před začátkem projekcí. Denně je od 16h. v areálu otevřen kiosek.

602 258 582 | www.kinobrandys.cz | kino@prodance.cz | IG kinobrandys | FB @kinobrandys

