
  REPERTUAR  Kina „Na Starówce” na miesiąc kwiecień  2016 
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KABARET SKECZÓW 

MĘCZACYCH 

Cena 50zł. 

 

 

 
Kino zastrzega sobie 

zmiany w repertuarze 

 

 
Kasa czynna od 

godz.14:00 

Sobota i niedziela 

kasa czynna pół godziny 

przed pierwszym 

seansem. 

 

Rezerwacje na spektakle    

i koncerty nie odebrane 

na trzy dni przed imprezą 

zostają sprzedane. 

 1 – 7.04  

1 PREMIER: KUNG FU PANDA 3  USA/b.o cena16zł normalny,14zł ulgowy   wersja 2D 14:30 

 PREMIERA: KUNG FU PANDA 3  USA/b.o cena 20zł normalny,16zł ulgowy   wersja 3D 16:00 

 PREMIERA: BATMAN V SUPERMAN: ŚWIT SPRAWIEDLIWOŚCI 3DDUBBING 

USA/8  cena 20zł normalny,16zł ulgowy 

17:45 

 PREMIERA: BATMAN V SUPERMAN: ŚWIT SPRAWIEDLIWOŚCI 2Dnapisy 

USA/8  cena 16zł normalny,14zł ulgowy 

20:15 

2 - 3 PREMIER: KUNG FU PANDA 3  USA/b.o cena16zł normalny,14zł ulgowy   wersja 2D 14:30 

 PREMIERA: KUNG FU PANDA 3  USA/b.o cena 20zł normalny,16zł ulgowy   wersja 3D 16:00 

 PREMIERA: BATMAN V SUPERMAN: ŚWIT SPRAWIEDLIWOŚCI 3DDUBBING 

USA/8  cena 20zł normalny,16zł ulgowy 

17:45 

 PREMIERA: BATMAN V SUPERMAN: ŚWIT SPRAWIEDLIWOŚCI 3Dnapisy 

USA/8  cena 20zł normalny,16zł ulgowy 

20:15 

4 PREMIER: KUNG FU PANDA 3  USA/b.o cena promocja Tanie Poniedziałki  wersja 2D 14:30,16:00 

 PREMIERA: BATMAN V SUPERMAN: ŚWIT SPRAWIEDLIWOŚCI 2Ddubbing 

USA/8  cena promocja Tanie Poniedziałki   

17:45 

 PREMIERA: BATMAN V SUPERMAN: ŚWIT SPRAWIEDLIWOŚCI 2Dnapisy 

USA/8  cena   promocja Tanie Poniedziałki     

20:15 

5-6 PREMIER: KUNG FU PANDA 3  USA/b.o cena16zł normalny,14zł ulgowy   wersja 2D 14:30 

 PREMIERA: KUNG FU PANDA 3  USA/b.o cena 20zł normalny,16zł ulgowy   wersja 3D 16:00 

 PREMIERA: BATMAN V SUPERMAN: ŚWIT SPRAWIEDLIWOŚCI 2DDUBBING 

USA/8  cena 16zł normalny,14zł ulgowy 

17:45 

 PREMIERA: BATMAN V SUPERMAN: ŚWIT SPRAWIEDLIWOŚCI 2Dnapisy 

USA/8  cena 16zł normalny,14zł ulgowy 

20:15 

7 PREMIERA: KUNG FU PANDA 3  USA/b.o cena 20zł normalny,16zł ulgowy   wersja 3D 14:30 

 PREMIER: KUNG FU PANDA 3  USA/b.o cena16zł normalny,14zł ulgowy   wersja 2D 16:00 

 PREMIERA: BATMAN V SUPERMAN: ŚWIT SPRAWIEDLIWOŚCI 3DDUBBING 

USA/8  cena 20zł normalny,16zł ulgowy 

17:30 

 CZWARTEK KONESERA: HISTORIA ROJA POL/12 cena 10zł. 20:00 

 8 – 14.04  

8 PREMIER: KUNG FU PANDA 3  USA/b.o cena16zł normalny,14zł ulgowy   wersja 2D 14:30 

 PREMIERA: KUNG FU PANDA 3  USA/b.o cena20zł normalny,16zł ulgowy   wersja 3D 16:00 

 PREMIERA: BATMAN V SUPERMAN: ŚWIT SPRAWIEDLIWOŚCI 2DDUBBING 

USA/8  cena 16zł normalny,14zł ulgowy 

17:45 

 PREMIERA: BATMAN V SUPERMAN: ŚWIT SPRAWIEDLIWOŚCI 2Dnapisy 

USA/8  cena 16zł normalny,14zł ulgowy 

20:15 

9-10 PREMIER: KUNG FU PANDA 3  USA/b.o cena16zł normalny,14zł ulgowy   wersja 2D 14:30 

 PREMIERA: KUNG FU PANDA 3  USA/b.o cena 20zł normalny,16zł ulgowy   wersja 3D 16:00 

 PREMIERA: BATMAN V SUPERMAN: ŚWIT SPRAWIEDLIWOŚCI 3DDUBBING 

USA/8  cena 20zł normalny,16zł ulgowy 

17:45 

 PREMIERA: BATMAN V SUPERMAN: ŚWIT SPRAWIEDLIWOŚCI 2Dnapisy 

USA/8  cena 16zł normalny,14zł ulgowy 

20:15 

11 PREMIER: KUNG FU PANDA 3  USA/b.o cena promocja Tanie Poniedziałki  wersja 2D 16:00 

 PREMIERA: BATMAN V SUPERMAN: ŚWIT SPRAWIEDLIWOŚCI 2Ddubbing 

USA/8  cena promocja Tanie Poniedziałki   

17:45 

 PREMIERA: BATMAN V SUPERMAN: ŚWIT SPRAWIEDLIWOŚCI 2Dnapisy 

USA/8  cena   promocja Tanie Poniedziałki     

20:15 

12-13 PREMIER: KUNG FU PANDA 3  USA/b.o cena16zł normalny,14zł ulgowy   wersja 2D 14:30 

 PREMIERA: KUNG FU PANDA 3  USA/b.o cena 20zł normalny,16zł ulgowy   wersja 3D 16:00 

 PREMIERA: BATMAN V SUPERMAN: ŚWIT SPRAWIEDLIWOŚCI 2DDUBBING 

USA/8  cena 16zł normalny,14zł ulgowy 

17:45 

 PREMIERA: BATMAN V SUPERMAN: ŚWIT SPRAWIEDLIWOŚCI 2Dnapisy 

USA/8  cena 16zł normalny,14zł ulgowy 

20:15 

14 CZWARTEK KONESERA: POWRÓT Australia/15 cena 10zł. 20:00 

 15 – 21.04  

15 - 16 PREMIERA: KSIĘGA DŻUNGLI USA/8 cena 16zł normalny,14zł ulgowy wersja 2D 14:00,15:45 

 PREMIERA: KSIĘGA DŻUNGLI USA/8 cena 20zł normalny,16zł ulgowy wersja 3D 17:30 

 PREMIERA: GEJSZA POL/15 cena 16zł normalny,14zł ulgowy 19:00 

 PSY MAFII USA/15 cena 16zł normalny,14zł ulgowy 20:45 



17 PREMIERA: KSIĘGA DŻUNGLI USA/8 cena 16zł normalny,14zł ulgowy wersja 2D 13:00 

 PSY MAFII USA/15 cena 16zł normalny,14zł ulgowy 18:30 

 PREMIERA: GEJSZA POL/15 cena 16zł normalny,14zł ulgowy 20:30 

18 PREMIERA: KSIĘGA DŻUNGLI USA/8 cena promocja Tanie Poniedziałki     14:30, 16:15 

 Festiwal Filmowy O!PLA KATEGORIA STUDYJNA: 8 filmów – wstęp wolny 18:00 

 PSY MAFII USA/15 cena promocja Tanie Poniedziałki     19:45 

19 PREMIERA: KSIĘGA DŻUNGLI USA/8 cena 16zł normalny,14zł ulgowy wersja 2D 14:30 

 PREMIERA: KSIĘGA DŻUNGLI USA/8 cena 20zł normalny,16zł ulgowy wersja 3D 16:15 

 Festiwal Filmowy O!PLA KATEGORIA SZKOLNA: 19 filmów - wstęp wolny 18:00 

 PREMIERA: GEJSZA POL/15 cena 16zł normalny,14zł ulgowy 19:30 

 PSY MAFII USA/15 cena 16zł normalny,14zł ulgowy 21:00 

20 PREMIERA: KSIĘGA DŻUNGLI USA/8 cena 16zł normalny,14zł ulgowy wersja 2D 15:45 

 PREMIERA: KSIĘGA DŻUNGLI USA/8 cena 20zł normalny,16zł ulgowy wersja 3D 17:30 

 PREMIERA: GEJSZA POL/15 cena 16zł normalny,14zł ulgowy 19:00 

 PSY MAFII USA/15 cena 16zł normalny,14zł ulgowy 20:30 

21 PREMIERA: KSIĘGA DŻUNGLI USA/8 cena 20zł normalny,16zł ulgowy wersja 3D 16:45 

 CZWARTEK KONESERA: FUSI Dania/Islandia/15 cena 10zł 18:30 

 CZWARTEK KONESERA: BARANY. ISLANDZKA OPOWIEŚĆ Dania/Islandia/15 cena 10zł. 20:15 

 22 – 28.04  

22 WSZYSTKO ZOSTANIE W RODZINIE Franc./15 cena 16zł normalny,14zł ulgowy 19:00 

 WSTRZĄS USA/15 cena 16zł normalny,14zł ulgowy 20:30 

23-24 PREMIERA: KSIĘGA DŻUNGLI USA/8 cena 16zł normalny,14zł ulgowy wersja 2D 15:45 

 PREMIERA: KSIĘGA DŻUNGLI USA/8 cena 20zł normalny,16zł ulgowy wersja 3D 17:30 

 WSZYSTKO ZOSTANIE W RODZINIE Franc./15 cena 16zł normalny,14zł ulgowy 19:00 

 WSTRZĄS USA/15 cena 16zł normalny,14zł ulgowy 20:30 

25 PREMIERA: KSIĘGA DŻUNGLI USA/8 cena promocja Tanie Poniedziałki     15:30,17:00 

 WSTRZĄS USA/15 cena promocja Tanie Poniedziałki     18:30 

 WSZYSTKO ZOSTANIE W RODZINIE Franc./15 cena promocja Tanie Poniedziałki     20:30 

26 PREMIERA: KSIĘGA DŻUNGLI USA/8 cena 16zł normalny,14zł ulgowy wersja 2D 14:30,16:15 

 Festiwal Filmowy O!PLA KATEGORIA OFF & GO!: 13 filmów - wstęp wolny 18:00 

 WSZYSTKO ZOSTANIE W RODZINIE Franc./15 cena 16zł normalny,14zł ulgowy 19:30 

27 PREMIERA: KSIĘGA DŻUNGLI USA/8 cena 16zł normalny,14zł ulgowy wersja 2D 15:30,17:15 

 BABSKI WIECZÓR : DAMA W VANIE W.Bryt./15 – cena 12zł. 19:00 

28 PREMIERA: KSIĘGA DŻUNGLI USA/8 cena 20zł normalny,16zł ulgowy wersja 3D 16:00 

 WSTRZĄS USA/15 cena 16zł normalny,14zł ulgowy 18:00 

 CZWARTEK KONESERA: ZJAWA USA/15 cena 10zł. 20:00 

 29.04 – 4.05  

29 - 30 KINO POWTÓREK: ZWIERZOGRÓD USA/b.o  cena 10zł. 16:30 

 ŁOWCA I KRÓLOWA LODU USA/8 cena 16zł normalny,14zł ulgowy 18:00 

 50 TWARZY BLACKA USA/15 cena 16zł normalny,14zł ulgowy 20:00 

1.05 KINO POWTÓREK: ZWIERZOGRÓD USA/b.o  cena 10zł. 16:30 

 ŁOWCA I KRÓLOWA LODU USA/8 cena 16zł normalny,14zł ulgowy 18:00 

 50 TWARZY BLACKA USA/15 cena 16zł normalny,14zł ulgowy 20:00 

2.05 KINO POWTÓREK: ZWIERZOGRÓD USA/b.o  cena 10zł. 14:30 

 ŁOWCA I KRÓLOWA LODU USA/8 cena promocja Tanie Poniedziałki     16:00 

 Festiwal Filmowy O!PLA KATEGORIA ANIMOWANY WIDEOKLIP: 21 teledysków – w. wolny 18:00 

 50 TWARZY BLACKA USA/15 cena promocja Tanie Poniedziałki     19:45 

 

3.05 KINO POWTÓREK: ZWIERZOGRÓD USA/b.o  cena 10zł. 14:30 

 ŁOWCA I KRÓLOWA LODU USA/8 cena 16zł normalny,14zł ulgowy 16:00 

 Festiwal Filmowy O!PLA KATEGORIA FORMANIMY + ANIMOWANE FRASZKI – w. wolny 18:00 

 50 TWARZY BLACKA USA/15 cena 16zł normalny,14zł ulgowy 19:45 

 
 

BATMAN V SUPERMAN: ŚWIT SPRAWIEDLIWOŚCI czas: 150 min. 

W obawie przed poczynaniami nieposkromionego superbohatera o boskich rysach i zdolnościach, najznamienitszy obywatel Gotham City, a 

zarazem zaciekły strażnik porządku, staje do walki z otaczanym czcią współczesnym wybawcą Metropolis, podczas gdy świat usiłuje ustalić, 

jakiego bohatera naprawdę potrzebuje. Wobec konfliktu, który rozgorzał między Batmanem i Supermanem, na horyzoncie szybko pojawia 

się nowy wróg, stawiając ludzkość w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa, z jakim jeszcze nigdy nie musiała się zmierzyć. 

Reżyseria: Zack Snyder, Obsada: Amy Adams, Henry Cavill, Ben Affleck,  Gatunek: fantasy/akcja/przygodowy 

 

 



HISTORIA ROJA   czas: 2 godz. 30 min. 

Wiosna 1945 roku. 20-letni Mieczysław Dziemieszkiewicz, pseudonim „Rój”, traci starszego brata, dowódcę oddziału Narodowych Sił Zbrojnych 

na Mazowszu, zamordowanego przez żołnierzy sowieckich. Wraca w rodzinne strony i wstępuje do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. 

Jako dowódca oddziału partyzanckiego przez kolejnych 6 lat kontynuuje walkę o wolną Polskę z sowieckim okupantem, siejąc postrach 

wśród funkcjonariuszy UB i kolaborantów. Komunistyczne władze robią wszystko, aby namierzyć i zlikwidować „wroga władzy ludowe 

 

POWRÓT 

Christian (Paul Schneider) powraca w rodzinne strony na wesele swojego ojca Henry'ego (Geoffrey Rush). Dystyngowany bogacz żeni się z 

piękną kobietą, która właściwie mogłaby być jego córką. Podczas pobytu w rodzinnym mieście Christian odnawia kontakt z byłym 

przyjacielem Olivierem (Ewen Leslie). Tych dwóch mężczyzn różni wszystko, począwszy od stanu majątkowego, aż po życiowe priorytety. 

Olivier może pochwalić się piękną rodziną, która wydaje się być solidniejsza od skały. Szczególną dumą napawa bohatera niezwykle 

uzdolniona córka Hedvig (zjawiskowa Odetta Young). Christian miota się natomiast pomiędzy swymi uzależnieniami, rozpadającym się 

małżeństwem, a żalem w stosunku do własnego ojca, który nie uratował matki przed samobójstwem. Gdy rozgoryczony bohater dowiaduje 

się o pewnej tajemnicy, która w znaczący sposób łączy jego bliskich z rodziną Oliviera, staje się coraz bardziej diaboliczny. 

 

DAMA W VANIE     czas 104min. 

Popisowa kreacja wielkiej damy kina, dwukrotnej laureatki Oscara Maggie Smith, która wciela się w tytułową damę w vanie. 

Oparta na prawdziwych wydarzeniach poruszająca historia przyjaźni dwojga ludzi, która na zawsze zmieniła ich życie. Pojawienie się 

ekscentrycznej starszej pani w jednej z eleganckich dzielnic Londynu budzi niepokój jej mieszkańców. Panna Shepherd mieszka bowiem w 

vanie, którego, jak twierdzi, zaparkowała „tymczasowo” na podjeździe domu Alana Bennetta. Spędziła tam kolejnych 15 lat. Z każdym 

dniem relacje tych dwojga zacieśniają się, przechodząc powoli w prawdziwą przyjaźń. Dziwaczna, ekscentryczna, pewna siebie panna 

Shepherd z czasem wtapia się w krajobraz okolicy, stając się jego najważniejszą mieszkanką. 

Film powstał w oryginalnych przestrzeniach, które zamieszkiwali Shepherd i Bennett. Za reżyserię odpowiada jeden z najbardziej uznanych 

twórców kina europejskiego, zdobywca BAFTy i teatralnej nagrody Tony, Nicholas Hytner („Szaleństwo króla Jerzego”, „Męska historia”). Za 

rolę panny Shepherd Maggie Smith została uhonorowana nominacją do Złotego Globu. 

 

ZANIM SIĘ OBUDZĘ 

W filmie "Zanim się obudzę" ("Before I Wake") młode małżeństwo, po stracie syna, adoptuje ośmioletniego chłopca, którego sny i koszmary 

stają się rzeczywistością. By ochronić swoją rodzinę, para próbuje dotrzeć do źródła lęków dziecka. 

 

50 TWARZY BLACKA  czas: 93min. 

Milioner Christian Black jest zabójczo przystojny, niewyobrażalnie bogaty, tylko… kompletnie nie radzi sobie w łóżku. Kiedy w jego życiu 

pojawia się piękna i wścibska dziennikarka, kolejne pikantne sekrety przedsiębiorcy zaczynają wychodzić na światło dzienne. Czy uwikłana w 

coraz intymniejszą relację z bogaczem reporterka zdoła odkryć wszystkie, skrywane przed światem twarze Blacka? 

 

ZJAWA  czas: 165min. 

Rok 1822. Legendarny podróżnik i odkrywca Hugh Glass zostaje brutalnie zaatakowany przez niedźwiedzia i pozostawiony przez towarzyszy na 

pewną śmierć w niedostępnym terenie. Aby przeżyć, musi zmierzyć się z morderczą zimą i zdradą swego najbliższego przyjaciela, który 

porzuca go z dala od cywilizacji bez nadziei na ratunek. Dzięki niezwykłej sile woli Glass pokonuje przeciwności losu, by odnaleźć siebie i 

wymierzyć sprawiedliwość wrogom. 

 

WSZYSTKO ZOSTANIE W RODZINIE czas: 93min. 

Zakochani w sobie po uszy Sonia i Franck zapraszają znajomych na wakacje w słonecznej Brazylii. Ekipa zamieszka w luksusowym hotelu, 

którego właścicielem jest pozbawiony poczucia humoru ojciec Sonii – Alain, już od początku traktujący kandydata na zięcia z dużą rezerwą. 

Wkrótce spokój i ekologiczna atmosfera wakacyjnego raju zostaną wystawione na ciężką próbę. Do hotelu przybywają kumple Francka: 

wiecznie uganiający się za dziewczynami Sam, ekscentryczny pasjonat komputerów Ernest oraz postrzelony operator kamery Alex w raz ze 

swoją zadziorną dziewczyną Estelle. Ich wymarzone wakacje to sporty ekstremalne, samba do białego rana i dzikie imprezy. Tymczasem 

Franck planuje oświadczyć się Sonii. Wcześniej musi przekonać do siebie zaborczego ojca dziewczyny. W towarzystwie nieobliczalnych 

znajomych nic nie idzie tak, jak sobie zaplanował… 

 

PSY MAFII CZAS 115min. 

John Hillcoat („Propozycja”, „Droga”, „Gangster”) słynie z twardego, brutalnego, wysokooktanowego kina akcji. Taki też jest nowy film 

australijskiego reżysera – „Psy mafii”. Wielowątkowa historia o nieoczekiwanych splotach i zwrotach akcji, rozgrywająca się w 

skorumpowanym środowisku policji, brutalnych gangsterów i rosyjskiej mafii. Zaufanie to najbardziej niebezpieczny przywilej, który może 

kosztować życie. Gangsterzy i powiązani z nimi policjanci szykują się do wielkiego skoku. By odwrócić uwagę policji, planują zamach na życie 

jednego z oficerów. Nad wszystkim czuwa brutalna, nieprzewidywalna rosyjska mafia, na której czele stoi jej królowa – Irina Vlaslov, w której 

postać wciela się laureatka Oscara Kate Winslet. 

Oprócz Winlet, na ekranie zobaczymy m.in. Chiwetela Ejiofora, Woody’ego Harrelsona, Casyea Afflecka i Anthony’ego Mackie. 

WSTRZĄS  czas: 123min. 

Will Smith w poruszającym dramacie z elementami thrillera. Film oparty na prawdziwych wydarzeniach. Historia imigranta dr. Benneta Omalu, 

błyskotliwego neuropatologa, autora wstrząsającego medycznego odkrycia, które sprawiło, że musiał stanąć naprzeciw jednej z najbardziej 

wpływowych organizacji świata, NFL (National Football League). Dr Omalu odkrył powiązania miedzy brutalnymi treningami sportowymi 

futbolistów, które narażają ich mózgi na urazy, a późniejszymi depresjami i skłonnościami samobójczymi. Futbol to amerykański sport 

narodowy; prawda, jaką ujawnił, sprawiła, że stał się czarną owcą amerykańskiego społeczeństwa. On, imigrant, który chciał jedynie być 

dobrym obywatelem Stanów Zjednoczonych...  

 

FUSI 

43-letni Fusi nadal mieszka z matką, a życie upływa mu na codziennym odtwarzaniu monotonnych rytuałów. Nagłe pojawienie się Sjofn 

przewróci jego kawalerskie życie do góry nogami 

 

BARANY.ISLANDZKA OPOWIEŚĆ  czas: 93min. 

http://multikino.pl/pl/filmy/ekipa
http://multikino.pl/pl/rezyserzy/john-hillcoat
http://multikino.pl/pl/filmy/gangster
http://multikino.pl/pl/aktorzy/kate-winslet


Zwycięzca sekcji Un Certain Regard festiwalu w Cannes. Komediodramat Grimura Hákonarsona rozgrywa się w scenerii dalekiej Północy i 

opowiada historię dwóch braci, mieszkających na odludziu. Gummi (Sigurður Sigurjónsson) i Kiddi (Theodor Júlíusson) są rywalizującymi ze 

sobą hodowcami rzadkiej odmiany islandzkich owiec. Żyją w zgodzie z wielowiekową tradycją. Ceniąponad wszystko swoją wolność. A przy 

tym nie rozmawiają ze sobą od czterdziestu lat. Listy dostarczane z pomocą pasterskiego psa są jedyną formą ich sporadycznej komunikacji. 

Wieloletni braterski spór nabiera nowej siły, gdy nieprzewidziane zdarzenia zagrożą ich dotychczasowemu życiu. 

„Barany. Islandzka opowieść” – islandzki kandydat do Oscara – jest przepełniony błyskotliwymi obserwacjami, ciepłem i ironicznym humorem. 

Reżyser przenikliwie ukazuje obraz ludzi broniących – czasem w uparty, a czasem w komiczny sposób – swojego stylu życia i niezależności. Film 

Hákonarsona to hymn na cześć przekornej ludzkiej natury, która w najtrudniejszej sytuacji potrafi zachować się w nieprzewidywalny, budzący 

podziw sposób. Finał „Baranów. Islandzkiej opowieści” – jedna z najbardziej wzruszających scen w kinie europejskim ostatnich lat – nie 

pozostawi nikogo obojętnym. 

 

 

ZWIERZOGRÓD czas: 108 min. 

Zwierzogrodu nie można pomylić z żadnym innym miastem. Jest to jedyna w swoim rodzaju współczesna metropolia zamieszkiwana 

wyłącznie przez zwierzęta. W Zwierzogrodzie nie jest ważne, jakim stworzeniem jesteś - czy największym z lwów, czy może malutką ryjówką. 

Możesz tam zostać kimkolwiek chcesz. Ale nie wszystkie marzenia spełniają się od razu... Gdy do miasta przybywa ambitna policjantka Judy 

Hopps, szybko przekonuje się, że jako pierwszy królik zatrudniony w miejscowej policji, nie będzie wcale miała łatwego życia. Robi więc 

wszystko, by udowodnić swoją wartość i... zdobyć upragniony awans. Na jej drodze pojawia się jednak gadatliwy i chytry lis, Nick Wilde. 

Chcąc wykazać się za wszelką cenę, Judy przyjmuje sprawę, w której musi rozwiązać pewną kryminalną zagadkę. Jej partnerem w śledztwie 

zostaje nie kto inny jak wygadany i szczwany Nick. 

Reżyseria: Byron Howard, Rich Moore, Gatunek: animowany/przygodowy/komedia 

 

KSIĘGA DŻUNGLI 

Mowgli (Neel Sethi) jest sierotą, wychowywanym przez wilki. Ale dżungla przestaje być bezpieczna dla chłopca, gdy pojawiają się pogłoski o 

tym, że w puszczy znowu grasuje tygrys Shere Khan (Idris Elba), który poprzysiągł zemstę na ludziach za dawno wyrządzone krzywdy. Wilki, 

chcąc ratować Mowgliego przed śmiercią, wysyłają go do wioski człowieka. W wyprawie towarzyszy chłopcu jego nauczyciel, czarna 

pantera Bagheera (Ben Kingsley) i nieco ekscentryczny niedźwiedź Baloo (BillMurray). Podczas wędrówki Mowgli przeżywa mnóstwo przygód, 

spotyka hipnotyzującego węża Kaa (Scarlett Johansson), plemię małp oraz jego władcę, króla Louie (Christopher Walken), który ponad 

wszystko pragnie pojąć tajemnicę rozniecania ognia, znaną jedynie ludzkości 

 

ŁOWCA I KRÓLOWA LODU 

"Łowca i Królowa Lodu" to prequel przeboju "Królewna Śnieżka i Łowca". Na długo zanim Królewna Śnieżka zwyciężyła wszechwładną 

Ravennę (Theron), Zła Królowa panowała nad światem u boku swej dobrej siostry Freyi (Blunt). Wszystko zmienia się, gdy ginie córka Dobrej 

Królowej. Aby nie czuć bólu straty, piękna Freya zamienia swe nieskalane złem serce w lód, otacza je lodową fortecą, co uwalnia moce, 

których nie była świadoma. By nie myśleć o stracie, w odległej krainie na Dalekiej Północy Królowa Lodu tworzy armię łowców. 

Najpotężniejszą, śmiercionośną armię świata. Ale zasada w armii i królestwie  jest jedna nigdy, przenigdy nie kochać. Nikogo i niczego. Kto 

pokocha, tego życie znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. 

Z każdym dniem potężna armia Freyi rośnie w siłę, nie jest jednak silna na tyle, by zagrozić armii Królewny Śnieżki. Tylko złowieszcze lustro 

dałoby Królowej Lodu taką moc… 

 

KUNG FU PANDA 3 

Po kontynuuje swoją legendarną wędrówkę, na swojej drodze będzie musiał stawić czoła dwóm różniącym się od siebie, jednak równie 

ciężkim do przebrnięcia zdarzeniom. Po ratował świat wiele razy, jednak nie przygotowało go to do najtrudniejszego zadania, pogodzenia 

swoich uczuć do dwóch ojców. W trzeciej części swoich przygód Po spotka biologicznego ojca i wróci do miejsca urodzenia, jednak szybko 

zorientuje się, że tam nie pasuje. Pozna również Mei Mei, z którą kiedyś miał się ożenić. Głównym przeciwnikiem Po będzie Collector, zły duch, 

który ukradł moc wszystkim pokonanym mistrzom kung fu. 

 


