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Second Band (SK)

Trnavská rhytm & bluesová sku-
pina založená v roku 1994. V ich 
repertoári nájdete ako vlastnú au-
torskú tvorbu (Pavol Parízek), 
tak originálnym spôsobom hrané 
skladby bluesových autorov. Spolu-
pracovali s gitaristom Vladom Ma-
chalom, speváčkou Janou Ružič-
kovou. Neustále plynú s rytmom 
zmeny, či návratom k svojim kore-
ňom. Súčasnú zostavu tvoria: Ju-
raj Parízek (spev, akustická gitara), 
Jaroslav Rakay (kontrabas), Peter 
Stojka (fúkacie harmoniky, perku-
sie a spev) a Pavol Parízek (akustic-
ká gitara). Skupina má na vlastné 
náklady vydané 3 CD a 3 koncertné 
DVD nosiče. Niekoľkokrát boli sú-
časťou festivalu Livin´Blues v Bra-
tislave a festivalu Blues Alive v Poľ-
sku.

Zuzana Suchánková Duo (SK)
Zuzana Suchánková – spev, gi-

tara a Miroslav Záhradník – gitara. 
Predstavujú komorný projekt Aco-
ustic soul. Zuzana Suchánková pat-
rí k absolútnej špičke na Slovenskej 
hudobnej scéne. V roku 2010 bola 
nominovaná organizáciou SLOVA-
KBLUES členom Th e Blues Founda-
tion za svoj najnovší album medzi 
55 najlepších bluesových albumov z 
vlastnej produkcie za rok 2010. Vy-
brané médiá, tlač a hudobníci v USA 
rozhodli, že sa umiestnila medzi 6 – 
22. miestom. Dosiahla tak nevída-
ný úspech, pretože boli nominovaní 

už len dvaja Európania. Spolupraco-
vala s množstvom skvelých hudob-
níkov a svoje skúsenosti odovzdáva 
ako pedagogička v súkromnej spe-
váckej škole a lektorka na džezových 
workshopoch. Medzi jej albumy pat-
ria Blúzy & Songy (2010), Spiritual 
Way (1999).

BONZO Radványi & the Resona-
tors (SK)

Peter Bonza Radványi - zaklada-
teľ hudobného festivalu Dobrofest 
Trnava. Moderátor relácie Bluesne-
nie na Rádiu Devín. V roku 1996 bol 
Bluesmanom roka. Dlho účinkoval v 
skupine Th e Blues Mother-in-Law, s 
ktorou získal aj výročnú cenu SBS za 
prvé koncertné CD v slovenskej his-
tórii. Bonzo sa ako sólista predsta-
vil na Taiwane na prvom bluesovom 
festivale Th e Blues & Bar-B-Q. Vy-
dal koncertné CD live 2004 ponúka-
júce nahrávky z koncertov the Reso-
nators. Okrem iného s kapelou the 
Blues Mother- in- Law vydal dva al-
bumy, má kompilačné CD Two Sides 
of Bonzo a mnoho iných úspechov.

 
Blue Family (SRB)

Kapela pochádza zo Srbska. Je ob-
ľúbeným hosťom rôznych festivalov 
nielen vo svojej krajine, ale aj v Ma-
ďarsku, Švajčiarsku, či Rumunsku. 
Absolvuje každoročne okolo 200 vy-
stúpení. Veľké kluby jej nie sú cu-
dzie. Vydala napríklad CD Feeli-
n´Groovy (2009), Blues Summit 06 
(2006), či ocenené CD Here Comes 
the Blues (2001).

6.8.2011 
Vladimír Mišík & ČDG (CZ)

Jedna z najvýraznejších osobností 
českej hudobnej scény. Svojou tvor-
bou ovplyvňuje množstvo hudob-
níkov. Už na strednej škole založil 
kapelu Uragán. Spieval v orchestri 
Karla Duby a neskôr založil kape-
lu New Force. V roku 1968 založil s 
Radimom Hladíkom kapelu Special 
Blue Eff ect a vydali albumy Medita-
ce, EP a dva single. V roku 1974 za-
ložil kapelu Etc..., s ktorou vystupuje 
s krátkymi prestávkami doteraz. Prí-
ležitostne koncertuje s Vladimírom 
Mertom a Janom Hrubým vo fol-
krockovej formácii Čundrground.

Crazy Hambones (USA/UK/DE)
Neuznávajú trendy a klišé. Idú si 

svojou vlastnou cestou. Ich hudba 
je plná magických okamžikov. Ham-
bones o sebe hovoria: „Blues je ako 
smiech a plač. Je blízky duši a pre-
to ani nemôže byť napodobniteľ-
ný. Zostáva stále pre nás dobrodruž-
stvom.“ 

Na ostatnom albume Hole in the 
Roll začujete: Ryan Donohue - naro-
dil sa v New Jersey a gitaru drží v ru-
kách od 12-tich rokov, odkedy for-
moval svoj osobitý štýl. Ryan stál na 
pódiu s takými velikánmi ako Bo Di-
ddley, Neville Brothers, Kim Carson 
a iní.

Michael Maass - boogie hudobník. 
Jeho hudba je ovplyvnená štýlom 
Freda Williamsa a Jump Jackson. 
Hosťoval s najlepšími Boogie klavi-
ristami a je iniciátorom Mississippi 

Blues Noc festival v Berlíne.
Henry Heggen – spevák, hráč na 

harmonike z Floridy známy ako pán 
High Energy. Jeho hudobná karié-
ra začala v Londýne. Hudobne spo-
lupracoval s Joe Cockerom, Bo Di-
ddley, či nemeckými hviezdnymi 
hudobníkmi ako Vince Weber, Inga 
Rumpf, či Abi Valdštejna.

Skupinu tvoria: Henry Heggen, 
Brian Barnett, Michael Maass.

Dani Robinson & Stonefree Czech 
Experience (CZ)

Skupina vynikajúceho Dani Ro-
binsona, ktorá sa venuje odkazu le-
gendárneho Jimiho Hendrixa. Dani 
Robinsom vďaka svojmu brilantné-
mu gitarovému umeniu je predurče-
ný, aby mohol sprostredkovať atmo-
sféru Hendrixových skladieb. Dani 
Robinsom žije v Čechách. Spolupra-
coval na projektoch s Donnou Delo-
rey (sprievodná vokalistka Madon-
ny). Predskakoval na turné Jimmyho 
Pagea a Roberta Planta „Walking into 
Clarksdale (2011). V súčasnosti v ka-
pele pôsobia: Dani Robinson (aka 
Jimi Hendrix) – gitara, spev, Petr 
Pavlík (aka Peter Paul Johnson) – ba-
sová gitara, spev a Pája Táboříková - 
bicie nástroje, spev.

Hot Chickens (F)
Francúzska formácia miešajú-

ca kokteil inšpirovaný Little Richar-
dom, Carlom Perkinsom, či Elvisom. 
Zastupujú nespútanú, divokú ener-
giu na pódiu. Nebude núdza o kvalit-
nú vizuálnu šou.

Úspešné hudobné leto na Počúvadle 
pokračuje a začína SITNO BLUES!

KONCERTYFESTIVALY
LETNÉ KINO

DIVADLO

Štiavnické
kultúrneleto

august

2011
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Vo štvrtok 4. 8. 2011 začína 
v Banskej Štiavnici vzdelávať 
svojich účastníkov ďalší 
ročník Letného workshopu 
MPhilms, tentoraz venovaný 
téme PAMÄŤ. Nádejní mladí 
výtvarníci, fotografi , fi lmári 
a performeri zo Slovenska, 
Česka, Maďarska a Rumunska 
budú pod vedením skúsených 
lektorov rozvíjať svoj talent a 
hľadať výrazové prostriedky jeho 
prezentovania. 

Príležitosť ukázať výsledky spo-
ločnej práce verejnosti dostanú v 
programe Letného fi lmového se-
minára 4 živly 2011, ktorý bude od 
štvrtku 11. 8. do nedele 14. 8. vná-
šať fi lmovú kultúru aj do priestorov, 

v ktorých by ju Štiavničania inokedy 
darmo hľadali. Okrem Kina Akade-
mik a Amfi teátra ponúkne seminár 
projekcie tiež v Botanickej záhrade, 
na Starom zámku, v Centre mest-
skej kultúry a v kaviarni Art Café. 
Téma 13. ročníka seminára je totož-
ná s témou workshopu a program 
tvoria snímky zaoberajúce sa pamä-
ťou jednotlivca, regiónu alebo sa-
motného fi lmového média. Popri 
archívnych snímkach „pre pamätní-
kov“ a nedávno uvedených fi lmoch, 
ponúknu 4 živly 2011 v exkluzívnej 
slovenskej premiére novinku české-
ho režiséra Petra Mareka, nazvanú 
Nič proti ničomu. V nedeľu ju prí-
de do Kina Akademik uviesť reži-
sér osobne, ale fanúšikovia elektro-
nickej hudby budú mať možnosť si 

jeho tvorbu vychutnať už v sobo-
tu v noci, keď vystúpi na Amfi teát-
ri so svojou skupinou MIDI 
LIDI v rámci Večera 
českej zábavy. Pre 
účastníkov fi l-
mového semi-
nára sú pri-
pravené viac 
než dva tuc-
ty fi lmových 
projekcií, ale 
tiež boha-
tý sprievod-
ný program. 
Okrem koncertu 
MIDI LIDI sa môžu 
tešiť na vystúpenia dvo-
jice EA alebo hip-hopového pro-
jektu Režimy, na piatkovú párty na 

Banskej St a nici či tradičnú Horúč-
ku sobotňajšej noci na Klopačke. 

Pre rodičov a ich ratolesti je 
po úspešnom minulo-

ročnom Hravom 
leháre vymedze-

ný v progra-
me ešte väč-
ší priestor. 
Viac infor-
mácií o ňom 
a komplet-
ný program 

4 živlov 
nájdete na 

www.4zivly.sk. 
Organizátori sľu-

bujú nezabudnuteľný 
zážitok a tešia sa na vašu účasť! 

Peter Gašparík

ŠTVRTOK / 11.8. 
Kino Akademik

13.00 - Swannova láska / Swann in  -
Love (r. V. Schlöndorff , 1984, 110 
min. – OV+SS)

16.00 - Tušenie / Anticipation (r. P.  -
Solan, 1982, 67 min. – OV)

18.00 - Sindibád / Szindbád (r.  -
Z. Huszárik, 1971, 90 min. – 
OV+SS)

Art Café
17.00 - Výber Homo Félix (pásmo  -
animovaných fi lmov/animation 
fi lms)

19.00 - EA (koncert) -
Amfi teáter

21.00 - Iluzionista / Th e Illusio- -
nist (r. S. Chomet, 2010, 80 min. 
– OV+SS)

Botanická záhrada
23.00 - ...a bude hůř / It’s Gonna  -
Get Worse (r. P. Nikolaev, 2007, 84 
min. – OV)

PIATOK / 12.8. 
Kino Akademik

10.00 - prekvapenie z archívu / sur- -
prise

13.00 - Noc a hmla / Night and Fog  -
(r. A. Resnais, 1955, 32 min. – OV 
+SS), Pasažierka / Th e Passanger 
(r. A. Munk, W. Lesiewcz, 1963, 
62 min. – OV+SS)

15.00 - V4: PAMÄŤ - Osemdesiat  -

listov / Eighty Letters (r. V. Kadrn-
ka, 2011, 75 min. – OV)

19.00 - Prezentácia výsledkov  -
Letného fi lmového worksho-
pu MPhilms 2011 / Summer 
Workshop MPhilms 2011 Presen-
tation – in English and Slovak

Art Café
17.00 - V4: PAMÄŤ - Dunajská mo- -
zaika / Danube Cinema (krátke fi l-
my/short fi lms – OV+ES)

Kultúrne centrum
19.00 - V4: PAMÄŤ - Ladomírske  -
morytáty a legendy Th e Legends 
and Moryttates of Ladomirova (r. 
P. Kerekes, 1998, 54 min. – OV)

Amfi teáter
21.00 - Ako sa varia dejiny / Coo- -
king History (r. P. Kerekes, 2009, 
86 min. – OV)

BANSKÁ ST A NICA
22.42 - Party – Režimy (00.00), DJ- -
ing Zdiery Corporatio

Starý zámok
23.00 - Sherlock, Jr. (r. B. Keaton,  -
1924, 45 min. – OV) – hudobný 
sprievod / accompanied by Piaček-
Pavelka-Michalec

SOBOTA / 13.8. 
Kino Akademik

10.00 - V4: PAMÄŤ - Denník ba- -
bičky Němcovej/Th e Diary of 
Grandmother Nemcova (r. J. Go-

gola, 1999, 26 min.), Mám rada 
nudný život/I Love My Boring Life 
(r. J. Gogola, 2009, 27 min.) – po 
fi lmoch diskusia s režisérmi Já-
nom Gogolom a Petrom Kereke-
som / discussion with Jan Gogola 
and Peter Kerekes

13.00 - Muriel (r. A. Resnais, 1963,  -
115 min. – OV+SS)

17.00 - Tiene a hmla / Shadows and  -
Fog (r. W. Allen, 1991, 85 min. – 
OV+SS)

19.00 - Zbohom partia z mojej štvr- -
te (r. A. Pankratov, 1987, 99 min. 
– OV+SS)

Kultúrne centrum
14.00 - Profi l: Zbigniew Rybczyn- -
ski (animované fi lmy / animation 
fi lms)

Čajovňa Klopačka
15.00 - Hravé leháro / Playful Rest  -
(fi lmy a hry pre deti/program for 
children)

23.00 - Horúčka sobotňajšej noci  -
Saturday Night Fever Party

Art Café
16.00 - V4: PAMÄŤ - Cesta Mag- -
dalény Robinsonovej / Magdale-
na Robinsova Journey (r. M. Šulík, 
2008, 40 min.) – diskusia s režisé-
rom/discussion with Marek Šulík

Amfi teáter
20.30 - Kouř / Th e Smoke (r. T. Vo- -
rel, 1990, 89 min. – OV) + koncert 

MIDI LIDI

NEDEĽA / 14.8. 
Kino Akademik

10.00 - V4: PAMÄŤ Nedeľné hry  -
/ Summer Games (r. R. Glinski, 
1988, 58 min.– OV+SS)

12.00 - Farba granátového jablka  -
/ Th e Color of Pomegranates (r. 
S. Paradžanov, 1969, 70 min. – 
OV+SS)

14.00 - Nič proti ničomu / Nothing  -
against Nothing (r. P. Marek, 2011, 
98 min. – OV) – uvedie Petr Ma-
rek/introduced by the director

17.00 - Valčík s Bašírom / Waltz  -
with Bashir (r. A. Folman, 2008, 
85 min. – OV+SS)

Kultúrne centrum
10.00 - Premietanie pre rodičov  -
a deti Screening for parents and 
kids

Čajovňa Klopačka
15.00 - Hravé leháro / Playful Rest  -
(fi lmy a hry pre deti / program for 
children)

16.00 - Precvičte si pamäť / Memo- -
ry Game Tournament (turnaj v pe-
xese)

Amfi teáter
20.30 - Prekliaty ostrov / Shutter  -
Island (r. M. Scorsese, 2010, 138 
min. – OV+SS)

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Workshop MPhilms začína už 
dnes, festival 4 živly o týždeň!

Program aktuálneho ročníka 4 živly
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Program aktuálneho ročníka Cap à ĺ Est

V auguste Banská Štiavnica 
opäť privíta účastníkov 
festivalu Capalest. Deviaty 
ročník festivalu sa bude niesť 
v znamení slobody... slobody 
človeka, jeho prežívanie tohto 
pocitu a jeho pretŕhanie pút 
v mene slobody. Tohtoročný 
program sa bude sústrediť na 
kultúru Maďarska. 

Maďarský národ je slovenskému 
blízky históriou aj kultúrou. Stretnu-
tia s poéziou, na ktorých sa predsta-
via maďarskí básnici, sa uskutočnia 
v tradičných priestoroch štiavnic-
kých kaviarní. V hudobnej časti fes-
tivalu sa okrem iných predstaví aj 
svetoznámy židovský huslista Pat-
rik Chemla. 

Témou minuloročného Capales-

tu bolo Bulharsko a svätí bratia Cyril 
a Metod. Počas piatich festivalových 
dní sa v Banskej Štiavnici predstavi-
li umelci z rôznych oblastí umenia, 
od básnikov, fi lmových režisérov cez 
hudobníkov a hercov. Festival vyvr-
cholil koncertom významnej bulhar-
skej speváčky Valye Balkanskej, kto-
rú na gajdy sprevádzal Peter Janev. 
Tento rok sa na záver festivalu chys-
tá netradičná africká hudobná šou. 

Festival Capalest vznikol z ini-
ciatívy spoločnosti divadla, poézie 
a hudby L’Athanor podporovanej 
Ministerstvom kultúry Francúz-
skej republiky, riaditeľstvom me-
dzinárodných vzťahov, DGLFLF, 
DRAC Ile-de-France a Asociácie 
Cap à l´Est (Cesta na východ Slo-
vensko). Deviaty ročník je orga-
nizovaný občianskym združením 
Capalest, fi nančne podporovaný 

Ministerstvom kultúry SR, mestom 
Banská Štiavnica a Banskobystric-
kým samosprávnym krajom. Spo-
luorganizátorom festivalu, najmä 
autorských čítaní, je Literárne in-
formačné centrum Bratislava. Fes-
tival spolupracuje so Slovenským 
banským múzeom v Banskej Štiav-
nici a Maďarským kultúrnym cen-
trom v Bratislave, Kaviarňou Lib-
resso, cirkevnými ustanovizňami a 
ubytovacími a reštauračnými zaria-
deniami v Banskej Štiavnici.

Capalest 2011 sa koná 19. – 21. 
augusta v Banskej Štiavnici. V re-
gióne sa začína už 16. augusta v 
Dudinciach prednesom Shakespe-
arových sonetov v hudobnom 
stvárnení, pokračuje 17. augusta v 
Kremnici a 18. augusta vo Zvolene.

Veronika Cillagová

Pierre Dubrunquez: „Sám v 
sebe nedokončený“
Výstava (1.8. – 31.8.2011)
Banská Štiavnica, Jorgesov dom, 
Nám. Sv. Trojice 
Vernisáž 15. 8. 2011 o 16.30 h.

CAP PRE DETI
Francúzština hrou
Aktivity a hry vo francúzštine pre 
najmenších. Vaše detičky sa pri tejto 
príležitosti môžu hravou formou na-
učiť prvé základy jazyka (čísla, sme-
ry, farby a základné vety) Pre deti od 
5 rokov.
Vedie Nicolas Guy, riaditeľ l´Alliance 
Française Banská Bystrica
15.00 / piatok 19.8.
15.00 / sobota 20.8.
10.30 / nedeľa 21.8.
Základná umelecká škola, Námestie 
Sv. Trojice / vstup voľný

Adelaide Panaget: klavírny 
koncert 
18.8. o 19.00
Kostol sv. Kataríny / vstupné 6,90 € 
/ 3,50€

PIATOK 19.8.2011
15.00
Babylon jazykov
Účinkujú Krisztina Tóth, Ján Švant-
ner, Aksinia Mihailova, Mária Feren-
čuhová, Guy Goff ete, István Vörös, 
János Háy, János Terey, Tiziana Co-
lusso, Franco Falasca, Dagnija Drei-
ka, Jozef Mihalkovič, László Tóth

Kaviareň Libresso / vstup voľný

15.00
Pripomienka: Francúzština 
hrou
(vedie Nicolas Guy, riaditeľ AF BB)

OTVORENIE FESTIVALU
18.00 h. Námestie Sv. Trojice
RITKA MAGYAR BANDA
Korpás Éva – spev
Horsa István – husle, basa, gajdy
Alt István – husle
Hanusz Zoltán – viola, čelo, basa
Lelkes Tibor – čelo, akordeón
Námestie Sv. Trojice/zdarma

19.15
Neviditeľná katedrála uvádza:
Piesne Johna Dowlanda a sonety 
Williama Shakespeara
Kostol sv. Kataríny / vstupné 6,90€ 
/ 3,50€

SOBOTA 20.8.2011
10.30 
Básnici v bani
poetické čítanie
Stretneme sa  o 10.00 v Skanzene, 
aby sme sa pripravili a mohli spoloč-
ne sfárať do bane.
Banské múzeum – Skanzen / vstup 
voľný
Taxi – odchádza spred radnice

15.00
Pripomienka: Francúzština 
hrou

(vedie Nicolas Guy, riaditeľ AF BB)

15.00
Prepletené srdcia
Básnici čítajú a interpretujú básne 
svojich prítomných kolegov. Mode-
ruje Miroslava Vallová.
Kaviareň Libresso / vstup voľný

17.00
Pocta Bartókovi
husľové sólo – Patrick Chemla
Evanjelický kostol / vstupné 
7,00€/3,50€

19.30
Petőfi  a Sládkovič – dva 
salamandre z Trojičného
Básnici Capalestu sa pýtajú, vzdávajú 
hold a čítajú texty týchto dvoch bás-
nikov na scéne Libressa
Kaviareň Libresso / vstup voľný

NEDEĽA 21.8.2011
10.30 h. 
Pripomienka: Francúzština 
hrou 
(vedie Nicolas Guy, riaditeľ AF BB)

15.00
Báseň na rozlúčku
Každý básnik prináša svoje doj-
my a pocity z tohoročných stretnu-
tí prostredníctvom ním vybranej, či 
práve napísanej básne.
vedie Guy Goff ette. 
Kaviareň Archanjel / vstup voľný

17.00
Tragédia človeka – Imré 
Madách
umelecké čítanie – predstavenie v 
troch jazykoch (slovensky – maďar-
sky – francúzsky) 
Účinkujú:
Jean Luc Debattice a Štefan Bučko 
- Lucifer, Michel de Maulne a Peter 
Nádasdi - Adam, Anne Marie Belime 
a Viki Ráková - Eva, Ďalej účinkujú: 
Nicolas Guy, Philippe Riboust, Peter 
Zemaník, Andrej Endredy
Nádvorie Starého zámku / vstupné 
5€ / 3€

20.00
UKONČENIE FESTIVALU
Námestie sv. Trojice, v prípade zlého 
počasia Hlavná sála Kultúrneho cen-
tra Kammerhofská 1
Hudba a africký tanec so 
skupinou BABYLUZARU – 
Úderka západoafrických 
rytmov
18 párov rúk a nôh hrá a tancu-
je podľa západoafrických rytmov 
(Mali, Senegal, Guinea) za sprievo-
du tradičných hudobných nástrojov, 
aby vo vás prebudili prírodný cha-
rakter, divokosť a podstatu vášho 
tela a duše. 

Večer oslavy pre všetkých bez roz-
dielu, prineste si niečo na pitie a je-
denie a spolu uzavrime festival Capa-
lest 2011.
Námestie sv. Trojice / vstup voľný

Deviaty Cap à ĺ Est v znamení Maďarska 
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Nedeľa 7.8., 20:30, 2,50€
ÚTEK ZO SIBÍRI
Dráma, USA, 133', MN 15

Dráma, založená na skutočnej uda-
losti, sa zameriava na vojakov 2. sve-
tovej vojny, ktorým sa roku 1940 po-
darilo uniknúť zo sibírskeho gulagu. 
Skupina sa vydáva na cestu za slo-
bodou cez Sibír, púšť Gobi a Hima-
láje až do Tibetu a Indie.V hlavných 
úlohách sa predstavia Colin Farrell a 
Ed Harris . Film režíruje Peter Weir 
(Spoločnosť mŕtvych básnikov, Tru-
man Show), ktorý sa podieľal aj na 
scenári.

Streda 10.8., 20:30
FIMFÁRUM JANA 
WERICHA – DO TERETICE 
VŠETKO DOBRÉ
Bábkový fi lm, rozprávka, ČR, 75', MP

Záverečná, už tretia časť bábkových 
adaptácií rozprávok Jana Wericha 
prináša tri nové príbehy: Ako obri na 
Šumave vyhynuli hovorí o štábe fi l-
mového týždenníka, ktorý sa vybe-
rie do šumavských hôr zistiť, či tam 
žijú alebo nežijú obri, hrajúci pradáv-
nu hru „na väčšieho“. V rozprávke O 
klobúku s pierkom sojčím má kráľ 
troch synov, no zavolá si len dvoch, 

lebo tretieho syna Honzu nikto ne-
berie vážne. Vysoko v horách si ke-
dysi dávno zabudol klobúk so sojčím 
pierkom a teraz sa mu po ňom zacne-
lo. No a najdlhšia rozprávka Rozum 
a Šťastie rieši zásadnú existenciálnu 
otázku, či je možné žiť bez Rozumu 
alebo bez Šťastia.

Nedeľa 11. - 14.8. 
4 ŽIVLY
Kompletný program letného fi lmo-
vého festivalu nájdete na 3.strane.

Streda 17.8., 20:30
VO ŠTVORICI PO OPICI 2
Komédia, USA, 102', MN 15

"Vo štvorici po opici 2" je pokračova-
ním hitu režiséra Todda Phillipsa z 
roku 2009 "Vo štvorici po opici," kto-
rý sa stal jednou z najlepšie zarába-
júcich komédií všetkých čias a získal 
Zlatý Glóbus v kategórii Najlepší fi lm 
– Komédia/Muzikál.
Tentokrát sa Phil, Stu, Alan a Doug 
vydajú na cestu do exotického Th aj-
ska. Dôvodom je Stuova svadba. Po 
nezabudnuteľnej Dougovej rozlúčke 
so slobodou v Las Vegas Stu radšej 
nič neriskuje a rozhodne sa len pre 
tichý predsvadobný brunch. Udalos-
ti sa však málokedy vyvíjajú podľa 
plánu. To, čo sa stane vo Vegas, má 
ostať vo Vegas, ale to, čo sa prihodí 
v Bangkoku, si nemožno ani pred-
staviť.

Nedeľa 21.8., 20:30
PIRÁTI KARIBIKU 4: V 
NEZNÁMYCH VODÁCH
Dobrodružný, USA, 137', MN 15
Keď Jackovi skríži cestu Angelica, ta-
jomná žena z jeho minulosti (Pene-
lope Cruz), nemôže si byť ničím istý. 
Stále ho miluje, alebo ho len využí-
va pri hľadaní legendárnej Fontány 
mladosti? Situácia sa však ešte zhor-
ší, keď je donútený nastúpiť na palu-
bu lode Queen Anne’s Revenge, kto-

rej velí obávaný pirát Edward Teach, 
prezývaný „Blackbeard“ (Ian McSha-
ne). Jack nevie, koho sa má obávať 
viac, či Blackbearda, alebo záhadnej 
Angeliky a vydáva sa s nimi za neča-
kaným dobrodružstvom.

Streda 24.8., 20:30
HARRY POTTER A DARY 
SMRTI 2
Dobrodružný, Veľká Británia / USA, 
130', MP

Harry Potter a jeho priatelia Hermi-
ona Grangerová a Ron Waesley majú 
už časť svojho nebezpečného puto-
vania za sebou. Niekoľko horcruxov 
je zničených, ale niekoľko z nich stá-
le prežíva kdesi vo svete. Preto môže 
zlý Lord Voldemort ďalej šíriť po sve-
te nenávisť a násilie, prenasledo-
vať svojich nepriateľov a spoločne 
so svojimi prívržencami smerovať 
k ovládnutiu sveta. Našťastie nádej 
na jeho porážku nikdy neumiera, a 
tak Harry a jeho priatelia, podporo-
vaní neúnavným odbojom neustále 
pokračujú v namáhavej ceste. Všet-
ko ale smeruje k záverečnej a veľko-
lepej bitke.

Nedeľa 28.8., 20:30
MEDVEĎ YOGI
Rodinný, USA / Nový Zéland, 80', 
MP
Notorický zlodej piknikových košov 
a miláčik malých aj veľkých prvýkrát 
na veľkom plátne! Medveď Yogi sa 
predstavuje v novom rodinnom 3D 

dobrodružstve.
Jellystonský park stráca náv-

števníkov, a preto sa podlý starosta 
Brown rozhodne zavrieť ho a predať 
celý pozemok. To by však znamena-
lo, že rodiny s deťmi by si už nemohli 
užívať krásy prírody, a čo je ešte hor-
šie – Yogi, Bubu a ich ďalších kamará-
tov by vysťahovali z ich rodného lesa. 
Yogi čelí najväčšej výzve svojho živo-
ta – musí dokázať, že je naozaj “múd-
rejší ako priemerný medveď“. Spolu 
so správcom Smithom musia nájsť 
spôsob ako Jellystoneský park za-
chrániť...

Streda 31.8., 20:30
V PEŘIŇE
Muzikál, ČR, 103', MN 12

V živom mestečku existujú dva domy 
– čistiareň peria a príbytok pani Hil-
dy, čo sny vie vykladať. Doteraz žili 
svojím životom – on čistil periny od 
zlých snov, ona sa ich snažila vysvet-
ľovať. No ak dedo z čistiarne zrazu 
prišiel na to, že v perinách je skutoč-
ne skrytý svet snov a tie zlé sa dajú 
vymazať, mestskú hegemóniu by po-
rušil, čo by Hildu naštvalo. Lenže to 
sa začnú diať úplne iné veci – dedo 
zmizne, zo snov sa do reálneho sve-
ta dostávajú postavy a všetko stráca 
rovnováhu...
Hrajú: Lucie Bílá, Karel Roden, Bolek 
Polívka, Eliška Balzerová,Jiří Mádl...
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