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Tyršova 49, 513 01 Semily
Telefon: 481 311 823
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Předprodej
vstupenek
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v pokladně kina.
Vstupenky si lze
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na Internetových
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POKLADNA
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Fokus Fest 2017
Na konci léta se v Semilech odehraje již čtvrtý ročník filmového festivalu Fokus
Fest. Letošním tématem jsou Velké a malé světy a všechny filmy budou propojovat
intimní příběhy hlavních hrdinů, jejichž životy ovlivňuje velký svět často zasažený
totalitním režimem, válkou a propagandou. Zvolené téma představíme ve třech
minisekcích. Obraz české vesnice ve filmu, Dějinné momenty v evropském filmu
a Klasické filmy na klasickém páse. Chybět nebude ani doprovodný hudební program včetně němého filmu s živou hudbou.

Půjčovní hodiny
knihovny
Oddělení
pro dospělé:
Po 9.00 – 17.00
Út
zavřeno
St
9.00 – 19.00
Čt
9.00 – 17.00
Pá
9.00 – 17.00
So
9.00 – 11.00
Dětské oddělení:
Po 12.00 – 16.00
Út
zavřeno
St 12.00 – 17.00
Čt 12.00 – 16.00
Pá 12.00 – 16.00

83 minut

27. 9.–1. 10.
www.fokusfest.cz

Stárnoucí podomní obchodník s košilemi Wikström zakoupí restauraci na zapomenutém helsinském dvorku a nabídne práci o poznání mladšímu muži v těžké životní
situaci. V cyklu věnovaném Akimu Kaurismäkimu dále uvedeme filmy Le Havre,
Světla v soumraku a Bohémský život

Od 14. 9.
80 /60 Kč

120 minut

David Gilmour v Pompejích
Pětačtyřicet let od slavné show, ze které vznikl dokumentární film Pink Floyd
v Pompejích, se David Gilmour vrací na místo činu. Skladatel, zpěvák a kytarista
legendárních rockerů odehrál v červenci 2016 v kulisách ruin nejstaršího amfiteátru
na světě dva spektakulární koncerty. Ze záznamu vznikl ohromující snímek, v němž
zazní hity Gilmourovy sólové kariéry i klasiky z vrcholných let Pink Floyd.

13. 9 ve 20.00
250 Kč

titulky

Projekt 100 2017
V letošním ročníku Projektu 100 Asociace českých filmových klubů přinášíme
opět velké filmy na velké plátno, přičemž se tentokrát věnujeme žánru sci-fi a jeho
vývoji. Můžete se těšit na Matrix (15.9.) Planeta opic (22.9.) a Brazil (v rámci festivalu Fokus Fest)

101 minut

Nejsledovanější

Nejsledovanější, první celovečerní film o fenoménu youtuberů – internetových
hvězd první velikosti a tvůrců s miliónovým publikem. Zábava zažívá revoluci,
televize je pro starý, lidi narození v tomto tisíciletí sledují sociální sítě, YouTube
a jeho celebrity – youtubery. Ti mají ohromující

113 minut

Víno, které nás spojuje

Jean (Pio Marmai) už deset let cestuje po světě a zpřetrhal všechna pouta, která ho
spojovala s rodinou žijící v Burgundsku. Jeho otec ale vážně onemocní a tak se po
letech musí vrátit do krajiny svého dětství. Je konec léta, blíží se vinobraní a po
otcově smrti se Jean musí spolu se svými sourozenci Juliettou (Ana Girardot)
a Jéremym (François Civil) domluvit, co bude se zděděným rodinným vinohradem.

105 minut

Rocco

Rocco Siffredi znamená pro pornografii to, co Mike Tyson pro box nebo Mick Jagger pro rock´n´roll: je žijící legendou. Siffrediho přezdívka „italský hřebec“ jej
dokonale vystihuje – ve své přes 30 let dlouhé kariéře natočil přes 1 500 filmů. Jeho
matka chtěla, aby se stal knězem, on však svůj život zasvětil jinému chtíči. Siffredi
se ve velmi otevřeném dokumentu doslova obnažuje a mluví o všem, i když to
někdy znamená zboření vlastního mýtu. Ve snímku odkrývá svůj příběh, začátky,
kariéru, manželku, děti… a konečně i něco, co navždy změní divákům pohled na
jednoho z nejslavnějších akterů světa.

Září 2017.
100 Kč/80 Kč
studenti

titulky

21. 9.–22. 9.
110 Kč

titulky

16. 9.–17. 9.
130 Kč

od 15 let
titulky
12. 9. v 19.30
100 Kč

V rámci nového cyklu kina Jitřenka uvedeme každou třetí středu v měsíci od 17.00
dokument představující jednu slavnou světovou výstavu. V září začínáme Unikátní
film režiséra Phila Grabského, zavede diváky na vernisáž největší výstavy o Leonardu da Vincim na světě a nechá je nahlédnout pod pokličku kurátorům při
zkoumání Da Vinciho jedičných a tajemných děl. Filmem provádí historik umění
Tim Marlow, který si k dalšímu výkladu zve světoznámé kurátory a historiky.

20. 9. v 17.00
200 Kč
150 Kč studenti

Jonas Kaufamann: Moje Itálie
9. 9.–10. 9.
80 Kč

114 minut

Jonas Kaufmann se rozhodl vzdát hold své milované Itálii a kultuře, která ho ovlivnila a přivedla k opeře. Puccini a Verdi nejsou hlavními jmény koncertu, ale hity
legendárních tenorů jakými byli Enrico Caruso & Lucia Dalla ano. Koncert byl
nahrán v Teatro Carignano v Turýně za doprovodu Orchestra Sinfonica Nazionalle
della RAI v čele s dirigentem Jochenem Riederem. Z Kaufmannových úst zazní
písně jako “Torna a Surriento”, “Cor’ngrato”, “ Mattinata”, “Parla pie piano”,
“Caruso” a “Il canto”.

23.9. ve 20.00
160 Kč

titulky

Barry Seal: Nebeský gauner
Barry Seal (Tom Cruise) pracuje jako pilot dopravního letadla a rutina amerických
vnitrostátních letů ho čím dále víc ubíjí. I proto nadšeně skočí po nabídce „náhodného kolemjdoucího“, z něhož se vyklube agent CIA (Domhnall Gleeson), aby
pilotoval pod záštitou tajných služeb. Barryho čekají sexy přelety nad základnami
kolumbijských narkobaronů, ze kterých pořizuje bohatou fotodokumentaci, nutnou
pro boj s drogovými kartely. Jenže proč létat takhle naprázdno, když se můžete spojit i s protistranou a kromě fotek pro CIA vozit do Ameriky i drogy?

Filmový klub: Druhá strana naděje

Leonardo z Národní galerie v Londýně

Červená

Celovečerní dokumentární film Olgy Sommerové o světově proslulé operní pěvkyni a herečce Soně Červené je příběhem ženy, jejíž malé dějiny, soukromý
a profesní život byly ovlivněny velkými dějinami Evropy 20. století. Její umělecká
dráha čítá sto operních rolí ve čtyřech tisících vystoupeních na jevištích pěti kontinentů. Soňa Červená se stala patronkou nové sezóny Metropolitní opery,
která začne i v našem kině v říjnu.

www.kinosemily.cz
info@kinosemily.cz

9. 9.–10. 9.
120 Kč

Kingsman: Zlatý kruh
S tajnými agenty ještě tajnější organizace Kingsman jsme se rozloučili v poněkud
rozpačité situaci. Sice na poslední chvíli zachránili svět s většinou jeho obyvatel,
ale sami na tom nebyli zrovna nejlépe. Harry Hart (Colin Firth) má prostřelenou
hlavu a je tedy potenciálně mrtvý, za sebou to má i proradný šéf Arthur. Mladý
agent Eggsy (Taron Egerton) sice přežil a zamířil nejen do náruče dánské princezny,
ale jinak by se dal počet přeživších elitních agentů této tajné organizace spočítat
na prstech jedné invalidní ruky.

23.9.–24.9.
120 Kč

