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FEST ANČA – najlepšie animované filmy pre deti          
MIKULÁŠSKY DARČEK PRE MALÉ I VEĽKÉ DETI!!!                              pondelok  3.12., 18.00 hod. 
PREDSTAVENIE VHODNÉ PRE DETI OD 4 ROKOV! Kolekcia najlepších súčasných krátkych filmov pre deti, ktoré 

nikde inde neuvidíš. Organizátori festivalu Fest Anča pripravili pásmo filmov s cieľom priniesť deťom a ich rodičom 

nezabudnuteľné vizuálne a príbehové zážitky zo sveta animácie. Výber snímok z celého sveta, primárne určených pre 

detského diváka a rodiny, je reprezentatívnym výberom plným zábavy, poučenia, jedinečných autorských prístupov, 

nápaditých výtvarných štylizácií a originálnych techník, aké dokáže deťom ponúknuť jedine autorský animovaný 

film.                                                                                                                                  (rôzne krajiny, 2016-2017, 55´, 2,50 € / 4 €) 
 

TEHERÁNSKE TABU                                            pondelok  3.12., 19.30 hod. 
Majú rovnaké túžby ako my, ale žijú v režime, ktorý ich za ne tvrdo trestá. Tri mladé ženy a jeden muž majú podobné túžby 

ako ich vrstevnici inde na svete. Žijú ale v Teheráne, kde platia úplne iné pravidlá. Rockové koncerty v kluboch, 

nemanželský sex, alkohol aj drogy miestne zákony zakazujú a vytláčajú do podzemia. Kto má peniaze a moc, pravidlám sa 

ľahko vzoprie. Ostatným, ktorí chcú žiť mimo úzko vymedzených mantinelov, hrozia tvrdé tresty. Film je 

celovečerným debutom nemeckého režiséra iránskeho pôvodu Aliho Soozandeha. Nakrúcať priamo v Iráne neprichádzalo 

do úvahy, film preto vykresľuje atmosféru teheránskych ulíc unikátnou animačnou metódou rotoskopie.                                                 
(Nemecko - Rakúsko, 2017, 90´, 3 € / 4 €) 
 

VRAŽDA V ORIENT EXPRESE                                       utorok  4.12., 19.30 hod. 

Príbeh cestujúcich uviaznutých v luxusnej vlakovej súprave Orient expresu patrí medzi jej najznámejšie detektívky 

Agathy Christie. To, čo začína ako luxusná jazda vlakom z Istanbulu do Londýna, sa rýchlo premení na jeden z 

najnapínavejších a najzáhadnejších detektívnych príbehov, aký bol kedy vyrozprávaný. V okamihu, keď vo vlaku 

dôjde k záhadnej vražde obchodníka, každý z nich sa stáva podozrivým. Vo vlaku našťastie nechýba najslávnejší 

detektív na svete, Hercule Poirot, musí pretekať s časom, aby vyriešil smrtiacu hádanku skôr, než neznámy vrah znovu 

udrie. Režisér Kenneth Branagh privádza na plátna kín hviezdnu posádku legendárneho vlaku. V úlohách obete a 

možných vrahov sa totiž predstaví Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Michele Pfeiffer a 

mnohí ďalší podozriví.                                                                                                           (USA, 2017, 114´, 3 € / 4 €) 
 
 

PRÍPAD KALMUS                      *sk                          pondelok 10.12., 18.00 hod. 
Monštrám 20. storočia odhaľujú rodáci pamätné dosky a busty. Aktivista, performer a výtvarník Peter Kalmus zasahuje 

proti pamätníkom pre svine. Láme kosáky, nebojí sa komunistických hláv, na fašistov útočí blatom, jeho bojiskom je 

verejný priestor. Dokument Adama Hanuljaka predstavuje Petra Kalmusa v troch líniach: ako občianskeho aktivistu, 

ktorého  zásahy vo verejnom priestore viac-krát doviedli až pred súd. Druhou líniou je jeho časozberná, pedantná a často 

provokatívna výtvarná tvorba a stavba pomníkov pre obete režimov a napokon treťou líniou je jeho osobná, komplikovaná 

povaha, ktorá uniká glorifikácii...                                                                                            (Slovensko, 2018, 78´, 3 € / 4 €) 
 

B Y T                       *PROJEKT 100                        pondelok 10.12., 19.30 hod. 
Jack Lemmon a Shirley MacLaine v nezabudnuteľnej romantickej komédii Billyho Wildera. C.C. „Bud“ Baxter 

pracuje vo veľkej poisťovni. Keď ho jeden z kolegov požiada, aby mu požičal svoj byt, nevie odmietnuť a to je veľká chyba. 

Nasledujú totiž ďalší z kolegov a už je mu hlúpe povedať nie. Ani sa nenazdá a situácia sa vymkne spod kontroly – 

kolegovia majú rozvrh a chodia do jeho bytu na pravidelné schôdzky s milenkami. Samozrejme, nie je to zadarmo a Bud 

vďaka tomu postupuje vo svojej kariére vyššie a vyššie. O zapožičanie tohto hniezdočka lásky má aj samotný riaditeľ 

poisťovne, avšak Bud zisťuje, že do bytu s ním ide žena, do ktorej je už dlho tajne zamilovaný. A práve to je moment, kedy 

sa rozhodne, že s jeho pôžičkami skoncovať nech ho to bude stáť čokoľvek.                              (USA, 1960, 120´, 3 € / 4 €)      
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LADY BIRD                                                                           utorok  11.12., 19.30 hod. 
Lady Bird je neobyčajný príbeh o obyčajnom dospievaní dievčaťa, ktorá zúfalo hľadá to, čo všetci ostatní – 

chlapca a zmysel života. Film patrí medzi najlepšie filmy roka 2017 a herečka Saoirse Ronan za svoj výkon 

získala Zlatý glóbus. Christine má osemnásť a žije s pocitom, že ešte nič nezažila. Že sa dusí, v škole aj doma 

pod dohľadom matky, ktorá vie všetko najlepšie. Ako väčšina jej rovesníkov sa rozhodne svoj život radikálne 

zmeniť. Že to bude bolieť, si nepripúšťa. Neobyčajná komédia o obyčajnom dospievaní. Chytrý, úprimný 

a výnimočný.                                                                                                                    (USA, 2017, 94´, 3 € / 4 €) 
 

DILILI V PARÍŽI                                              pondelok 17.12., 18.00 hod. 

PREDVIANOČNÝ DARČEK PRE MALÉ I VEĽKÉ DETI!!!  

 VHODNÉ PRE DETI OD 8 ROKOV!        FILM UVÁDZAME V SLOVENSKOM DABINGU!! 
Animovaná rozprávka Dilili v Paríži je ďalším filmom z dielne Michela Ocelota, ktorý nám prostredníctvom 

dobrodružstva malého dievčatka priblíži obdobie belle epoque v dejinách Francúzska. Odvážna Dilili spolu so svojím 

kamarátom Orelom sa vydajú po stopách spolku, ktorý stojí za únosmi dievčat v Paríži. Mladí hrdinovia stretnú počas 

svojho „vyšetrovania“ významné osobnosti tej doby - od Marie Curie až po Marcela Prousta. Každá z nich im poskytne 

pomocnú ruku či indíciu. Dostanú sa na pozoruhodné miesta... a do tajomného prípadu sa prelína   aj mágia... 

                                                                                                                                    (Franc.-Nem.-Belg., 2018, 95´, 3 € / 4 €) 
     

DEŽO URSINY 70               *sk                                 pondelok 17.12., 20.00 hod. 
Tvorba Deža Ursinyho je súčasť nášho národného kultúrneho dedičstva. Je jedným zo zakladateľov modernej 

slovenskej rockovej hudby. Jeho tvorba je unikátna vo všetkých svojich podobách – od ranných bigbítových 

polôh, cez muzikály, filmovú hudbu až po obdobie spojené s básnikom Ivanom Štrpkom. V októbri 2017 sa 

uskutočnil koncert k Ursinyho nedožitým 70. narodeninám, ktorý zorganizoval jeho syn Jakub. Koncert 

predstavil v troch blokoch široký a reprezentatívny prierez tvorbou tohto výnimočného umelca... 

                                                                                                                                (Slovensko, 2018, 62´, 3 € / 4 €) 
 

SÚMRAK                                                               utorok  18.12., 19.30 hod. 
Rok 1913, Budapešť, srdce Európy. Mladá Irisz Leiter prichádza do maďarského hlavného mesta s veľkými 

túžbami, nádejou a vyhliadkami pracovať ako modistka v legendárnom obchode s klobúkmi, ktorý kedysi patril 

jej zosnulým rodičom. Nový majiteľ ju však s nechuťou posiela preč. Zatiaľ čo v obchode s klobúkmi prebiehajú 

prípravy, vítajú sa hostia mimoriadneho významu, muž prichádza za Irisz, hľadá istého Kálmána Leitera. Irisz 

odmieta opustiť mesto a sleduje Kálmánove stopy, pretože je to jediný odkaz, ktorý by ju mohol spojiť so 

stratenou minulosťou. Jej usilovné pátranie ju prevádza tmavými uličkami Budapešti... Nový film držiteľa Oscara 

za film Saulov syn – Lászlóa Nemesa.                                           (Maďarsko - Francúzsko, 2018, 142´, 3 € / 4 €) 
 

************************************************************************************ 

Prajeme vám príjemné prežitie zvyšku roku 2018 a svieži vstup do roku nového...  
 

************************************************************************************ 

 

 
 
 
 

 
 

 


