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

Godzi
na

Tytuł filmu

16.00

Królewna
śnieżka i łowca

18.00

Uprowadzona 2

16.00

Asterix i Obelix
W służbie jej
królewskiej
mości 3D

10 i 11.XI.2012 r.
(sobota, niedziela)

2 4 i25.XI.2012 r.
(sobota, niedziela)

Opis filmu
reżyseria: Rupert Sanders
scenariusz: Evan Daugherty, Hossein Amini, John Lee Hancock,
obsada: Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Sam Claflin, Toby Jones,
gatunek: Fantasy / Przygodowy
kraj: USA
rok produkcji: 2012
czas trwania: 127 min
dozwolony od lat: 12
Dawno, dawno temu, w odległej krainie żyła zła królowa, która poleciła swemu myśliwemu zgładzić jedyną niewiastę
piękniejszą od niej samej. Nie spodziewała się jednak, że podwładny sprzeciwi się jej rozkazom i zamiast zabić Królewnę
Śnieżkę… nauczy ją sztuki wojny.
reżyseria: Olivier Megaton
scenariusz: Luc Besson, Robert Mark Kamen
obsada: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, Leland Orser, Jon Gries
gatunek: Sensacyjny
kraj: Francja
rok produkcji: 2012
czas trwania: 91min
dozwolony od lat: 15
Bryan Mills, emerytowany agent CIA agent, który nie cofnął się przed niczym by uratować córkę Kim z rąk albańskich
porywaczy. Tym razem zostaje porwany razem z żoną podczas rodzinnych wakacji w Stambule. Przy użyciu
zaawansowanych technik znanych siłom specjalnym Brian stara się zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie i
wyeliminować porywaczy jednego po drugim.
reżyseria: Laurent Tirard
scenariusz: Laurent Tirard, Gregoire Vigneron
obsada: Gerard Depardieu, Edouard Baer, Fabrice Luchini, Catherine Deneuve
gatunek: komedia/przygodowy
kraj: Francja, Hiszpania, Węgry, Włochy
rok produkcji: 2012
czas trwania: 109 min.
dozwolony od lat: 12
Rok 50 p.n.e. - głodny podbojów Juliusz Cezar rozpoczyna BITWĘ O ANGLIĘ, wykorzystując perfidnie narodową
skłonność Brytów do tradycyjnej przerwy na wrzątek. Królowa Brytów Kordelia wysyła z tajną misją specjalną swego
agenta - sir Mentafixa, który ma odnaleźć galijską "willidż" z LICENCJĄ NA OPIERANIE… się siłom Rzymu. Dzielni
Galowie Asterix i Obelix podejmują wyzwanie i wyruszają na odsiecz Jej Królewskiej Mości. Mają ze sobą tajną broń

przeciw Cezarowi - beczkę magicznej mikstury Panoramiksa oraz niesfornego młodziana imieniem Skandalix, na każdym
krok ściągającego na nich kłopoty. Spotkanie Galów, Brytów i Rzymian prowadzi do serii arcyzabawnych nieporozumień,
w które zaplątani są jeszcze m.in. najemnicy z Normandii, piraci, złodzieje, dżentelmeni, futboliści, kaci i nielegalni
imigranci.
18.00

Obława

16.00

Renifer Niko 2
Ratuje brata

18.00

Saga
„Zmierzch”
Przed Świtem
część 2

8 i 9.XII.2012 r.
(sobota, niedziela)

reżyseria: Marcin Krzyształowicz
scenariusz: Marcin Krzyształowicz
obsada: Marcin Dorociński, Maciej Stuhr, Sonia Bohosiewicz, Weronika Rosati
gatunek: wojenny/thriller
kraj: Polska
rok produkcji: 2012
czas trwania: 90 min.
dozwolony od lat: 15
Akcja filmu rozgrywa się podczas II wojny światowej. Jej głównym bohaterem jest kapral Wydra, żołnierz oddziału
partyzanckiego, specjalizujący się w wykonywaniu wyroków śmierci na Niemcach i polskich zdrajcach. Tym razem Wydra
dostaje rozkaz zabicia swojego szkolnego kolegi – konfidenta Kondolewicza.
reżyseria: Kari Juusonen, Jorgen Lerdam
scenariusz: Marteinn Thorisson, Hannu Tuomainen,
gatunek: Animacja, Familijny, Przygodowy,
kraj: Dania, Finlandia, Irlandia, Niemcy,
rok produkcji: 2012
czas trwania: 90 min
dozwolony od lat: b.o.
Tym razem przed wesołym reniferkiem i jego oddanymi przyjaciółmi: rezolutną łasicą Wilmą oraz Juliuszem najmądrzejszym wiewiórem świata, nie lada zadanie - muszą spędzić święta u boku nowego towarzysza mamy i
przyrodniego braciszka, który bezustannie psoci i ściąga im na kark wigilijnych rozbójników skuteczniej niż słynny Kevin.
reżyseria: Bill Condon,
scenariusz: Melissa Rosenberg,
obsada: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Jackson Rathbone
gatunek: dramat/fantasy/romans/thriller
kraj: USA
rok produkcji: 2012
czas trwania: 117 min.
dozwolony od lat: 12
Bella i Edward są wreszcie naprawdę szczęśliwi. Ona należy już w pełni do świata swego ukochanego. Jest istotą
nieśmiertelną, obdarzoną niezwykłą mocą. On ma przy sobie dwie ukochane kobiety - żonę i córeczkę Renesmee. Wydaje
się, że nic już nie może zmącić ich szczęścia. A jednak rodzina Cullenów staje w obliczu nowego, ogromnego zagrożenia.
Gniew Volturi jeszcze nigdy nie był tak wielki. Edward zwołuje wampiry z różnych zakątków świata, aby przeciwstawić
się nieuniknionemu atakowi. Do obrońców Belli i jej dziecka przyłącza się niespodziewanie Jacob. Dojdzie do walki, która
raz na zawsze rozstrzygnie los nieśmiertelnych mieszkańców Forks i podda próbie miłość, która przecież miała trwać
wiecznie.

