KINO CINEMA LUMIERE w HAJNÓWCE
15 października 2018 (poniedziałek), Hajnowski Dom Kultury
Godz. 14.30 i 20.15 – „Kler”
Gatunek: obyczajowy
Czas: 133 min.
Premiera: 28 września 2018r. (Polska)
Przed kilkoma laty tragiczne wydarzenia połączyły losy trzech księży
katolickich. Teraz, w każdą rocznicę katastrofy, z której cudem uszli z życiem,
duchowni spotykają się, by uczcić fakt swojego ocalenia. Na co dzień układa im się
bardzo różnie. Lisowski (Jacek Braciak) jest pracownikiem kurii w wielkim mieście i
robi karierę, marząc o Watykanie. Problem w tym, że na jego drodze staje arcybiskup
Mordowicz (Janusz Gajos), pławiący się w luksusach dostojnik kościelny, używający politycznych
wpływów przy budowie największego sanktuarium w Polsce... Drugi z księży – Trybus (Robert
Więckiewicz) w odróżnieniu od Lisowskiego jest wiejskim proboszczem. Sprawując posługę w miejscu
pełnym ubóstwa, coraz częściej ulega ludzkim słabościom. Niezbyt dobrze wiedzie się też Kukule
(Arkadiusz Jakubik), który – pomimo swojej żarliwej wiary – właściwie z dnia na dzień traci zaufanie
parafian. Wkrótce historie trójki duchownych połączą się po raz kolejny, a wydarzenia, które będą mieć
miejsce, nie pozostaną bez wpływu na życie każdego z nich.

Godz. 16.45 – „Mała stopa”
Gatunek: animacja
Czas: 96 min.
Premiera: 28 września 2018r. (Polska)
Przygodowa animacja "Mała Stopa" przedstawia legendę o Wielkiej Stopie z
zupełnie innej perspektywy, kiedy bystry, młody Yeti znajduje coś, co według niego
nie istnieje - człowieka. Wieści o tej "Małej Stopie” przynoszą mu sławę i wywołują
poruszenie w społeczności prostych Yeti, rodząc pytania o to, co jeszcze można
znaleźć w wielkim świecie otaczającym ich zaśnieżoną wioskę. To szalona opowieść o
przyjaźni, odwadze i radości odkrywania.

Godz. 18.30 – „Serce nie sługa”
Gatunek: komedia romantyczna
Czas: 90 min.
Premiera: 5 październik 2018r. (Polska)
„Serce nie sługa” to film o poszukiwaniu miłości. To zabawne i przejmujące
spojrzenie na współczesne związki. Związki ludzi, którzy przestali wierzyć w miłość,
choć w głębi duszy, właśnie na taką prawdziwą miłość czekają. Nie jest jednak łatwo
odnaleźć swoją drugą połówkę, nawet jeśli spędza się bardzo dużo czasu na
randkowaniu. Daria i Filip - główni bohaterowie filmu znają się od lat i są najlepszymi
przyjaciółmi. Filip to klasyczny „Piotruś Pan” i łamacz damskich serc. Po kolejnej, upojnej nocy, gdy
obudzi się obok nowo poznanej dziewczyny, poczuje, że chce zmienić swoje życie i nadać mu sens.
Przypomni przyjaciółce propozycję, którą złożył jej kilka lat temu. Jeśli do trzydziestki nie będą w
poważnych związkach, to pobiorą się i razem wychowają dziecko. Daria na początku sceptycznie
nastawiona do tego pomysłu, w końcu się poddaje i ulega namowom przyjaciela. Każde z nich w
pewnym momencie będzie musiało odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to, co ich łączy to przyjaźń, czy
jednak kochanie? W chwili, gdy ich życie nabierze zupełnie nowego smaku los pokrzyżuje ich plany. Czy
miłość faktycznie potrafi przetrwać wszystko?

Cena biletu:16 zł - normalny, 14 zł - ulgowy, 12 zł - grupowy
(Bilety do nabycia w dniu seansu od godz.14.00)

