
KINO STUDYJNE FILMÓW ARTYSTYCZNYCH

30 VI – 6 VII (piątek – czwartek)

Seanse dopołudniowe tylko na zamówienie 
14.30 – ZIELONA SZKOŁA, dubbing, od 8 lat (premiera)
16.15, 20.15 – LADY M., Wielka Brytania, od 15 lat (premiera, 6 VII – ostatni dzień)
18.15 – MIŁOŚĆ AŻ PO ŚLUB, Francja, od 15 lat (6 VII – ostatni dzień)

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:
- 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:

Zielona szkoła, familijny, reż. Simone van Dusseldorp, Holandia, dubbing, od 9 lat (80’) 

Ośmioletnia Meral przenosi się z rodziną do innego miasta. Oznacza to dla niej zmianę szkoły. 
Dziewczynka próbuje nawiązać pierwsze przyjaźnie przed wyjazdem na jesienny obóz. Jest to jednak 
trudniejsze niż jej się zdawało. Dużo łatwiej udało jej się nawiązać więź z małą białą myszką, która 
zamieszkuje z nią jej nowy pokój. Meral nazwała swoją przyjaciółkę Peepeep. Postanawia zabrać 
myszkę na obóz w obawie, że dzikiego lokatora odkryją jej rodzice. Dzięki myszce dziewczynka szybko
zdobywa uznanie kolegów. Niestety, chwila nieuwagi wystarcza aby Peepeep została porwana przez 
sowę. Meral wraz z kolegami wyrusza na wyprawę ratunkową do lasu, podczas której pozna siłę 
prawdziwej przyjaźni

Źródło: Vivarto

Lady M., dramat, reż. William Oldroyd, Wielka Brytania 2016 (89’)

Młodziutka Katherine wychodzi za mąż za znacznie starszego i majętnego dziedzica, lecz jest lady 
jedynie z nazwy. Przyszło jej bowiem żyć w świecie mężczyzn, którzy traktują ją wyłącznie jako piękną
ozdobę. Coś na co przyjemnie popatrzeć, czym można się podniecić lub w wyjątkowych sytuacjach 
pochwalić, a co nie powinno mieć własnej woli. Kiedy Katherine spotyka bezczelnego, emanującego 

http://www.elektrownia.art.pl/


seksualną energią Sebastiana, nowego pracownika męża, przechodzi wewnętrzną przemianę. Od 
tego momentu nic jej nie zatrzyma, aby dostać to, czego pragnie. Kobieta uwięziona w sztywnym 
gorsecie obyczajów to niebezpieczna kobieta

Źródło: M2 Films


