
 SEANSE FILMOWE 
BEZPŁATNE W IZERSKIEJ ŁĄCE

01.08 – 10:30 (2016. Fantasy, komedia)
Cierpiąca na bezsenność sierota pewnej nocy zauważa olbrzyma. Ten, dla bezpieczeństwa, postanawia ją porwać. 

02.08 – 19:00 (2010. Surrealistyczny, Thriller)
Przenosimy się w czasy, gdy technologia pozwala na wchodzenie w świat snów. Złodziej (w roli Leonardo DiCaprio) ma

za zadanie wszczepić myśl do śpiącego umysłu. 

03.08 – 10:30 (2006. animacja, familijny)
Budzące się z zimowego snu zwierzęta odkrywają, że w środku lasu powstało odgrodzone płotem osiedle domów. 

Nowo przybyły szop zachęca wszystkich do spenetrowania ludzkich siedzib. 

08.08 – 10:30 (2007. Animacja, komedia)
Niepozorna pszczoła postanawia położyć kres wyzyskiwaniu swojego gatunku przez ludzkość i rozpoczyna sądową

batalię z handlującymi miodem korporacjami. 

09.08 – 19:00 (2004. Dramat historyczny)
Ekranizacja epopei Homera opowiadająca o walce Greków, aby odbić porwaną królową Sparty. 

10.08 – 10:30 (2002. animacja, przygodowy)
Dziki mustang zostaje schwytany przez kowbojów i sprzedany kawalerii. Ogier próbuje odzyskać wolność. 

16.08 – 19:00 (1994. Dramat, komedia)
Historia życia chłopca o niskim ilorazie inteligencji z niedowładem kończyn, który staje się miliarderem i bohaterem

wojny w Wietnamie. W roli głównej Tom Hanks. 

17.08 – 10:30 (2016. Animacja, fantasy)
Podczas zabawy trolli zjawia się tajemniczy gigant. 

22.08 – 10:30 (Animacja, fantasy, przygodowy)
Chuderlawy Wiking przewróci porządek w wiosce, kiedy zamiast zabić w ramach inicjacji jakiegoś smoka, zaprzyjaźni

się z najgroźniejszym z nich. 

24.08 – 10:30 (2014. Animacja, przygodowy)
Pięć lat po zjednoczeniu rasy smoków oraz ludzi wikingowie stają do obrony wyspy przed niebezpiecznymi dzikimi

bestiami, a także tajemniczym Smoczym Jeźdźcem. 

24.08 – 19:00 (1980. Horror)
Jack podejmuje pracę stróża odciętego od świata hotelu Overlook. Wkrótce idylla zamienia się w koszmar. 

Klasyka kina w reżyserii Stanleya Kubricka, w głównej roli z Jackiem Nicholsonem. 

29.08 – 10:30 (2006. Animacja, komedia)
Ambitny samochód wyścigowy przypadkiem trafia do małego miasteczka, gdzie wyrządza znaczne szkody. Zanim

opuści to miejsce, będzie musiał wszystko naprawić. 

31.08 – 10:30 (2011. Animacja, komedia)
Druga część przygód wyjątkowej wyścigówki, która tym razem bierze udział w światowym Grand Prix.

31.08 – 19:00 (2008. Dramat, wojenny)
Ośmioletni syn niemieckiego oficera SS zaprzyjaźnia się z żydowskim chłopcem przebywającym w obozie. 

W obiekcie możesz dopisać się do NEWSLETTERA i otrzymywać repertuar wraz z tytułami!
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