www.facebook.com/KinoChotebor

28.6. - 7.7.2019
FESTIVAL FANTAZIE
***********************************************************
23. úterý - 20:00 hod.

Yesterday
Mládeži přístupný.

26. pátek - 20:00 hod.

Spider-Man: Daleko od domova
Mládeži přístupný.

27. sobota - 17:00 hod.

30. úterý

- 20:00 hod.

Filmový cyklus nejen pro středoškoláky.

Vstupné: 120 Kč

Lví princ Simba se narodil! Zbožňuje svého otce, lvího krále
Mufasu a připravuje se na svou budoucí vládu. Ne všichni se ale
z malého Simby radují. Mufasův bratr Scar, původní následník
trůnu, spřádá své vlastní, temné plány. Za pomoci dvou nových
přátel musí Simba dospět a stát se tím, kým je mu souzeno být...
Animovaný / dobrodružný, USA, 2019, dabing.

Annabelle 3
Mládeži do 15 let nevhodný.

Vstupné: 130 Kč

Ibiza
Mládeži do 12 let nevhodný.

112 minut

Peter Parker se vrací! Náš superhrdina se vydá se svými
kamarády Nedem, MJ a ostatními na prázdniny do Evropy. Petrův
plán, nechat na pár týdnů superhrdinství a užívat si, vezme brzy
za své, neboť Spider-Manovi zkříží cestu agent Nick Fury...
Akční / dobrodružný / sci-fi, USA, 2019, dabing.

Vstupné: 120 Kč

Lví král
Mládeži přístupný.

27. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Hudební komedie vypráví neuvěřitelný příběh neúspěšného
muzikanta, který jednou ráno zjistí, že nikdo na světě si
nepamatuje na legendární skupinu Beatles a její písničky, jen on.
To mu dává příležitost stvořit hromadu nesmrtelných hitů, které
mu zajistí vše, co si přál.. teda skoro vše... Komedie / hudební /
romantický / fantasy, Velká Británie, 2019, titulky.

Vstupné: 100 Kč

142 minut

109 minut

Ed a Lorraine Warrenovi kdysi bezpečně uložili démony posedlou
panenku za posvěcené sklo v místnosti s dalšími artefakty zla a
přizvali kněze, aby úkryt zpečetil požehnáním. Kdo mohl ovšem
tušit, že Annabelle probudí zlé duchy v blízkosti a svět zažije další
děsivý útok temných sil.
Horor / mysteriózní / thriller, USA, 2019, titulky.

106 minut

Phillipe a Carole se před nedávnem potkali a zamilovali se do
sebe až po uši. Phillipe udělá cokoliv, aby si na svou stranu získal
Caroliny děti - navrhne jejímu synovi, že pokud udělá maturitu,
může vybrat letní dovolenou. A… hurá na Ibizu! Phillipa čeká
nejdivočejší jízda jeho života...
Komedie, Francie, 2019, titulky.

UPOZORNĚNÍ: Prodej a rezervace vstupenek v Informačním centru Chotěboř, tel.: 569 626 634, a dále půl hodiny před každým představením u pokladny kina tel.: 569 624 104.
Zarezervovat vstupenky můžete také na www.cekus.eu ONLINE REZERVACE nebo na e-mailové adrese: kino@cekus.eu. Zaujměte včas místa. Změna programu vyhrazena.

xxx minut

