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Múzeum SNP, Kapitulská 23,   974 01  Banská Bystrica 

23.11. pondelok 19.30

(115´) ● ZAŽIŤ TO ZNOVU   (La Belle Époque)
Zábavný príbeh lásky, nakrútený s francúzskym šarmom, humorom a skvelým hereckým obsadením, ukazuje čo sa môže stať, ak by sme 
si mohli zopakovať najkrajšie okamihy života. Hlavný hrdina chce ešte raz prežiť prvé rande so svojou manželkou.
2019 réžia: Nicolas Bedos  Francúzsko

26.11. štvrtok 19.30
(64´) ● SALTO JE KRÁĽ 
Neskutočná scenéria, adrenalínový zážitok, alebo div sveta, ktorý bežný smrteľník nepresiahne. Strhujúci fi lm známeho režiséra o 
najvyšších vodopádoch sveta a ich zlaňovaní.
2020 réžia: Pavol Barabáš  Slovensko

30.11. pondelok 19.30
(126´) ● NA KRÁSNOM MODROM DUNAJI 
Bláznivá komédia o troch bohémskych kamarátoch, ktorých vzrušenie z dobrodružstiev na hranici zákona, neviazaná zábava a sexuálna 
sloboda je obrazom divokých rokov na konci milénia.
1994 réžia: Štefan Semjan  Slovensko

3.12. štvrtok 19.30

(83´) ● HĽADANIE VIVIAN MAIER    (Finding Vivian Maier)
Príbeh záhadnej ženy, ktorá v období 1950-2009 nafotila vyše sto tisíc dych vyrážajúcich fotografi í a nikomu ich neukázala. Po ich 
objave je považovaná za jednu z najvýznamnejších osobností svetovej fotografi e dvadsiateho storočia. Premietame posledný raz!
2013 réžia: John Maloof, Charlie Siskel  USA

7.12. pondelok 19.30
(80´) ● SLUŽOBNÍCI
Dramatické osudy študentov kňazského seminára v totalitnom Československu, ktorí sa musia rozhodnúť, či podľahnú pokušeniu a 
zvolia si ľahšiu cestu kolaborácie, alebo cestu svedomia pod dohľadom ŠTB. 
PREMIÉRA a možno príde aj režisér! JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 5 €. 
2020 réžia: Ivan Ostrochovský  Slovensko/Rumunsko/ČR/Írsko

10.12. štvrtok 19.30

(103´) ● SAMOTÁRI   (Samotáři)
Tragikomédia o mladých ľuďoch vo veľkom meste na konci deväťdesiatych rokov, ktorí sa ocitajú v kaleidoskope absurdných situácií. 
Kultový fi lm podľa scenáru Petra Zelenku.
2000 réžia: David Ondříček  Česko/Slovinsko

14.12. pondelok 17.30 !!!

(52´) ● MAŠKRTNÉ MEDVEDIE PRÍBEHY   (Mlsné medvědí příběhy v kinech)
Animovaný príbeh, kde jeden je veľký a druhý drobček. Obaja sú medvede a sú stále hladní!
+ CEZ PALUBU! (SR-ČR 2019) réžia: Filip Pošivač, Barbora Valecká)                                                VSTUPNÉ 2,50 €
2020 réžia: Kateřina Karhánková, Alexandra Májová ČR

14.12. pondelok 19.30
(85´) ● PREDVIANOČNÉ FILMOVÉ PREKVAPENIE
Skutočný zamilovaný fi lm rozpráva príbeh „skutočného“ muža a „skutočnej“ ženy. 
Vstup voľný s preukazom fi lmového klubu.

Vstupné pre členov FK 2,50 € ostatní 5,00 €
Preukazy na rok 2020/21 v cene 5 € zakúpite pred predstavením v priestoroch múzea.

PLATNOSŤ PREUKAZOV 2020 JE PREDĹŽENÁ DO KONCA ROKU 2021 !!!
www.muzeumsnp.sk                            www.kamdomesta.sk                            www.asfk.sk 


