
KINO STUDYJNE FILMÓW ARTYSTYCZNYCH

3 - 5 III (piątek - niedziela)
14.30 – WIELKA WYPRAWA MOLLY, Niemcy, animowany, dubbing, b/o wieku 
(premiera)
16.00, 20.15 – MARIA SKŁODOWSKA – CURIE, Belgia, Francja, Niemcy, Polska, od 15 
lat (premiera)
18.00 - POKOT, Polska, od 15 lat

6 III (poniedziałek)
Seanse dopołudniowe tylko na zamówienia
Tylko na zamówienia -  WIELKA WYPRAWA MOLLY, Niemcy, animowany, dubbing, 
b/o wieku
12.30 –  DKF – NHEF – CHCE SIĘ ŻYĆ, Polska, od 15 lat
16.00 -  MARIA SKŁODOWSKA – CURIE, Belgia, Francja, Niemcy, Polska, od 15 lat 
17.45 – POKOT, Polska, od 15 lat
20.00 – DKF – KINO NA PIĄTKĘ - UCZEŃ, Rosja, od 15 lat, po projekcji dyskusja z ks.
Andrzejem Lutrem

7 - 9 III (wtorek - czwartek)
Seanse dopołudniowe tylko na zamówienia
Tylko na zamówienia -  WIELKA WYPRAWA MOLLY, Niemcy, animowany, dubbing, 
b/o wieku
8.30 – tylko 7 II - DKF – NHEF – CHCE SIĘ ŻYĆ, Polska, od 15 lat
16.00, 20.15 – MARIA SKŁODOWSKA – CURIE, Belgia, Francja, Niemcy, Polska, od 15 
lat 
18.00 - POKOT, Polska, od 15 lat

Informacje pod nr tel. (48) 383 60 77, (48) 386 16 60, a także na stronie internetowej
www.elektrownia.art.pl.

Ceny biletów:
- tani poniedziałek: 10 zł, wtorek - czwartek: 12 zł, piątek - niedziela: 15 zł
- filmy dla dzieci: 12 zł
Ceny karnetów:
- karnety na trzy dowolnie wybrane filmy w ramach DKF w dowolnym terminie do 30
VI 2017 - 21 zł, karnet na jeden film - 10 zł



- po okazaniu biletu z kina otrzymujesz promocję na zakup biletu na wystawę
- karnety i zaproszenia są ważne po uprzedniej rejestracji w kasie kina
- po zakupie biletu, kasa nie przyjmuje zwrotów

Opisy filmów:

Maria Skłodowska-Curie, dramat kostiumowy, reż. Marie Noëlle, Polska, Niemcy, Francja, 
Belgia 2015 (100’)

„Maria Skłodowska-Curie” to wierna faktom opowieść o niesamowitym życiu odkrywczyni 
dwóch pierwiastków – polonu i radu, ale także portret Skłodowskiej, jakiej nie znaliśmy – 
czułej matki, kochającej żony, kobiety charyzmatycznej, zdecydowanej, choć pełnej 
dylematów i sprzeczności. Była pierwszą kobietą, która zdobyła Nagrodę Nobla i do tej pory 
pozostaje jedyną kobietą wyróżnioną dwukrotnie tą nagrodą. Jako pierwsza w Europie 
uzyskała tytuł doktora, a w 1906 roku przyznano jej profesurę i równocześnie objęła własną 
katedrę na paryskiej Sorbonie, co we Francji było wydarzeniem bez precedensu. 

Źródło: dystrybutor Kino Świat

Wielka wyprawa Molly, animowany, reż. Matthias Bruhn,Michael Ekbladh, Ted Sieger, 
Niemcy 2015 (72’)

Pełna fantazji opowieść o niesamowitej podróży przez góry, kaniony i morza. Tytułowa boha-
terka wraz ze swoją przyjaciółką Edison wyrusza na wyprawę po prezent dla jej wyczekiwa-
nego rodzeństwa.

Molly Monster bardzo chciałaby mieć rodzeństwo. Oczyma wyobraźni widzi, jak mogłaby się
przytulać, bawić i wspólnie spędzać czas z bratem lub siostrą. Ku jej wielkiej radości już nie-
długo to marzenie ma stać się rzeczywistością. Rodzice Molly muszą wyjechać na odległą od 
ich miejsca zamieszkania wyspę, gdzie wykluwają się z jajek małe monstery. Molly odkrywa,
że zapomnieli wziąć prezentu dla małego dziecka. Postanawia to naprawić i dostarczyć go na 
czas. Wyrusza w podróż, a towarzyszy jej najlepsza przyjaciółka Edison. Jak zakończy się ta 
wyprawa? Czy Molly i jej koleżanka dotrą na miejsce? Jakie przygody spotkają je po drodze?

Źródło: dystrybutor Nowe Horyzonty


