HARMONOGRAM PROJEKCJI FILMÓW W PAŹDZIERNIKU
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY
W JANOWIE PODLASKIM
Data

Godzina

17.00

Tytuł filmu

Epoka lodowcowa
3D

06.10.2012 r.
(sobota)
19.00

Zakochani w
Rzymie
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Rzymie

07.10.2012 r.
(niedziela)

Opis filmu
gat.: film animowany, reż.: Steve Martino, Mike Thurmeier, wyst.: Cezary Pazura, Wojciech Malajkat, Piotr
Fronczewski, Karina Szafrańska, rok prod.: 2012, czas.: 94 min.
W czwartej części „Epoki lodowcowej” Wiewiór nadal próbuje dorwać „orzeszka”, czym zajmuje się od zarania
dziejów. Dochodzi do kataklizmu, a Maniek, Diego i Sid przeżywają kolejną przygodę. Sid odnajduje babcię, a
cała ekipa musi stawić czoło bandzie piratów, którzy chcą uniemożliwić im powrót do domu.
gat.: komedia romantyczna, reż.: Woody Allen, wyst.: Woody Allen, Alec Baldwin, Roberto Benigni, Penélope
Cruz, rok prod.: 2012, czas.: 112 min.
„Zakochani w Rzymie” to komedia, która przedstawia jak w kalejdoskopie historie kilku osób rozgrywające się
w jednym z najbardziej urokliwych miast na świecie. Poznajemy kolejno: znanego amerykańskiego architekta,
który właśnie przeżywa drugą młodość; przeciętnego mieszkańca Rzymu, który nieoczekiwanie staje się
największym celebrytą w mieście; młodą parę z prowincji, która zostaje uwikłana w splot romantycznych
zdarzeń oraz amerykańskiego reżysera operowego, który opracowuje koncert pieśni żałobnych.
gat.: film animowany, reż.: Steve Martino, Mike Thurmeier, wyst.: Cezary Pazura, Wojciech Malajkat, Piotr
Fronczewski, Karina Szafrańska, rok prod.: 2012, czas.: 94 min.
W czwartej części „Epoki lodowcowej” Wiewiór nadal próbuje dorwać „orzeszka”, czym zajmuje się od zarania
dziejów. Dochodzi do kataklizmu, a Maniek, Diego i Sid przeżywają kolejną przygodę. Sid odnajduje babcię, a
cała ekipa musi stawić czoło bandzie piratów, którzy chcą uniemożliwić im powrót do domu.
gat.: komedia romantyczna, reż.: Woody Allen, wyst.: Woody Allen, Alec Baldwin, Roberto Benigni, Penélope
Cruz, rok prod.: 2012, czas.: 112 min.
„Zakochani w Rzymie” to komedia, która przedstawia jak w kalejdoskopie historie kilku osób rozgrywające się
w jednym z najbardziej urokliwych miast na świecie. Poznajemy kolejno: znanego amerykańskiego architekta,
który właśnie przeżywa drugą młodość; przeciętnego mieszkańca Rzymu, który nieoczekiwanie staje się
największym celebrytą w mieście; młodą parę z prowincji, która zostaje uwikłana w splot romantycznych
zdarzeń oraz amerykańskiego reżysera operowego, który opracowuje koncert pieśni żałobnych.
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gat.: komedia romantyczna, reż.: Woody Allen, wyst.: Woody Allen, Alec Baldwin, Roberto Benigni, Penélope
Cruz, rok prod.: 2012, czas.: 112 min.
„Zakochani w Rzymie” to komedia, która przedstawia jak w kalejdoskopie historie kilku osób rozgrywające się
w jednym z najbardziej urokliwych miast na świecie. Poznajemy kolejno: znanego amerykańskiego architekta,
który właśnie przeżywa drugą młodość; przeciętnego mieszkańca Rzymu, który nieoczekiwanie staje się
największym celebrytą w mieście; młodą parę z prowincji, która zostaje uwikłana w splot romantycznych
zdarzeń oraz amerykańskiego reżysera operowego, który opracowuje koncert pieśni żałobnych.
gat.: dramat biograficzny, reż.: Leszek Dawid, wyst.: Marcin Kowalczyk, Tomasz Schuchardt, Dawid Ogrodnik,
rok prod.: 2012, czas.: 123 min.
Jedna z najważniejszych premier kinowych 2012 roku. Obraz „Jesteś Bogiem”, ukaże dramatyczne losy
zwykłych kumpli z osiedla, którzy za miłość do muzyki, wolności i niezależności gotowi byli zapłacić najwyższą
cenę.

gat.: akcja, reż.: Simon West, wyst.: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Chuck Norris,
Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme rok prod.: 2012, czas.: 102 min.
Mr. Church znów zwołuje najbardziej zabójczą ekipę najemników na świecie. Zadanie jest proste jak dziecinna
igraszka: znaleźć, wytropić, zabić! Niestety wkrótce sprawy zaczynają się komplikować, a niezniszczalni po raz
pierwszy zaczynają czuć się przyparci do muru. Szczególnie, gdy jeden z nich ginie wciągnięty w pułapkę.
"Zemsta" – tego słowa żadnemu z nich nie trzeba powtarzać dwa razy. Uzbrojeni po zęby, wściekli jak nigdy,
gotowi na największą zadymę, wyruszają wykończyć wszystkich złych kolesi.

gat.: film animowany, reż.: Ben Stassen, wyst.: Olga Zaręba, Maciej Falana, Piotr Bąk, Cezary Morawski, rok
prod.: 2012, czas.:
Tym razem dzielny Sammy wpada w sidła kłusowników i trafia do luksusowego oceanarium, gdzie u boku
Żółwik Sammy 3D
najbardziej malowniczych mieszkańców rafy koralowej bawi swoją opancerzoną osobą bogatych turystów z
różnych zakątków globu. Jednak żółw to istota wolna z natury i Sammy nie byłby sobą, gdyby nie zaczął
szykować planu wielkiej ucieczki. Wspierają go przyjaciele - waleczny żółw Ray, nieustraszona rybka Szpecio,
zakręcony homar Lolek oraz sentymentalny rekin-młot Albert.

Step Up 4
Revolution 3D

gat.: melodramat muzyczny, reż.: Scott Speer, wyst.:Stephen Boss, Ryan Guzman, Kathryn McCormick, Chadd
Smith, rok prod.: 2012, czas.: 99 min.
Pochodzą z Miami na Florydzie. Tańczą na ulicy, w galeriach sztuki i centrach handlowych. Nie ma dla nich
rzeczy niemożliwych a każda, nawet najdziwniejsza lokalizacja może stać się parkietem. Nazywają się „The
Mob”. Grupie przewodzi niejaki Sean. Pewnego dnia chłopak spotyka piękną nieznajomą o imieniu Emily.
Dziewczyna przyjechała do Miami aby zostać profesjonalną tancerką. Teraz będzie miała okazję uczestniczyć w
czymś więcej niż tylko w zawodach tanecznych.
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28.0.2012 r.
(niedziela)
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gat.: film animowany, reż.: Ben Stassen, wyst.: Olga Zaręba, Maciej Falana, Piotr Bąk, Cezary Morawski, rok
prod.: 2012, czas.:
Tym razem dzielny Sammy wpada w sidła kłusowników i trafia do luksusowego oceanarium, gdzie u boku
Żółwik Sammy 3D najbardziej malowniczych mieszkańców rafy koralowej bawi swoją opancerzoną osobą bogatych turystów z
różnych zakątków globu. Jednak żółw to istota wolna z natury i Sammy nie byłby sobą, gdyby nie zaczął
szykować planu wielkiej ucieczki. Wspierają go przyjaciele - waleczny żółw Ray, nieustraszona rybka Szpecio,
zakręcony homar Lolek oraz sentymentalny rekin-młot Albert.

Step Up 4
Revolution 3D

gat.: melodramat muzyczny, reż.: Scott Speer, wyst.:Stephen Boss, Ryan Guzman, Kathryn McCormick, Chadd
Smith, rok prod.: 2012, czas.: 99 min.
Pochodzą z Miami na Florydzie. Tańczą na ulicy, w galeriach sztuki i centrach handlowych. Nie ma dla nich
rzeczy niemożliwych a każda, nawet najdziwniejsza lokalizacja może stać się parkietem. Nazywają się „The
Mob”. Grupie przewodzi niejaki Sean. Pewnego dnia chłopak spotyka piękną nieznajomą o imieniu Emily.
Dziewczyna przyjechała do Miami aby zostać profesjonalną tancerką. Teraz będzie miała okazję uczestniczyć w
czymś więcej niż tylko w zawodach tanecznych.

