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PREMIERY
od 8 lipca

SŁABSZE OGNIWO
REŻ. JOAQUÍN DEL PASO / MEKSYK, POLSKA 2021 
/ 100’

Każdego roku uczniowie prestiżowej 
meksykańskiej katolickiej szkoły dla 
chłopców udają się na obóz integra-
cyjny za miastem. Uczestnicy pod 
czujnym okiem nauczycieli i księży 
mają doskonalić swój rozwój fizyczny 
i moralny. Choć na pierwszy rzut oka 
wyjazd zapowiada się wakacyjnie, 
spokój nie trwa długo – gdy uczestnicy 
odkrywają dziurę w ogrodzeniu, rusza 
łańcuch tajemniczych wydarzeń. Czy 
na teren obozu przedostał się intruz? 
Film Joaquína del Paso to utrzymana 
w formule thrillera krytyka bazującego 
na indoktrynacji systemu edukacji, 
a zarazem historia o bezwzględnym 
sposobie kreowania liderów.

od 1 lipca

YANG
REŻ. KOGONADA / USA 2021 / 96’

Oto film, który zachwyci fanów takich 
hitów, jak Ona Spike’a Jonze’a i Ex 
Machina Alexa Garlanda. Jake (Colin 
Farrell) prowadzi sklep z organiczną 
herbatą i razem z żoną Kyrą i ich 
córką Miką wiodą spokojne życie. Na 
co dzień towarzyszy im android Yang, 
który niczym starszy brat opiekuje się 
dziewczynką. Gdy przyjaciel córki nie-
oczekiwanie ulega awarii, Jake szuka 
sposobu, by przywrócić go do życia. 
Próbując naprawić Yanga, odkrywa 
coś, co zaskakuje całą rodzinę – przez 
wszystkie lata android prowadził 
sekretne życie, którego najcenniejsze 
momenty zapisywał na tajnym dysku 
wspomnień.

ENNIO
REŻ. GIUSEPPE TORNATORE / BELGIA, HOLANDIA, 
FRANCJA, WŁOCHY 2021 / 156’

Słynący z talentu i pracowitości, 
współpracujący zarówno z twórcami 
kina autorskiego, jak i specjalistami 
od filmów gatunkowych, maestro, bez 
którego nie sposób wyobrazić sobie 
historii muzyki filmowej… Ennio Mor-
ricone to nie tylko jeden z najbardziej 
znanych kompozytorów, ale również 
uwielbiana przez międzynarodową 
publiczność legenda kina. Jego oddany 
przyjaciel i znakomity reżyser,  Giuseppe 
Tornatore, zabiera nas w podróż po 
prywatnym i artystycznym życiu 
kompozytora. Opowieści towarzyszą 
wspominający go twórcy: Bernardo 
Bertolucci, Clint Eastwood, Bruce 
Springsteen czy Quentin Tarantino.

od 6 lipca
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od 8 lipca

MARGOT I ALMA
REŻ. ANAÏS VOLPÉ / FRANCJA 2021 / 99’ 

Prezentowana w Cannes opowieść 
o dziewczyńskiej przyjaźni i marze-
niach. Margot ma 27 lat, pracuje jako 
kelnerka, mieszka w Paryżu i wraz 
ze swoją przyjaciółką Almą uparcie 
chodzi na castingi. Dziewczyny 
wiedzą, że zawsze mogą na siebie 
liczyć, nawet jeśli przyjdzie im ze sobą 
konkurować. Przełom następuje, gdy 
Alma otrzymuje główną rolę w sztuce 
uznanej reżyserki, a Margot ma być 
jej zastępczynią. Niedługo po tym 
wychodzi na jaw tajemnica skrywana 
przez Almę, która postawi jej udział 
w spektaklu pod znakiem zapytania... 
Czy mimo przeciwności losu, przyjaciół-
kom uda się zachować łączącą je więź?

NIEZGASZALNI
REŻ. THEODORE TY, LAURENT ZEITOUN / 
FRANCJA 2022 / 92’

Georgia marzy o tym, aby iść w ślady 
ojca i pracować w nowojorskiej straży 
pożarnej. Niestety, żyje w czasach, 
gdy kobiety nie mogą wykonywać 
przypisanych mężczyznom zawodów. 
Wszystko zmienia się, gdy anonimowy 
sprawca zaczyna podpalać budynki na 
Broadwayu, a strażacy znikają w tajem-
niczych okolicznościach. Zdesperowany 
burmistrz przywraca do służby ojca 
Georgii, który ma zatrzymać podpa-
lacza. Aby pomóc tacie, dziewczynka 
przebiera się za chłopaka i jako ochot-
nik Joe wstępuje w szeregi strażaków. 
Tak zaczyna się jej niezwykła przygoda, 
w której stawką jest realizacja marzeń 
i bezpieczeństwo miasta.

THOR: MIŁOŚĆ I GROM
REŻ. TAIKA WAITITI / USA 2022 / 140’

Taika Waititi już raz zademonstrował 
supermoc, która pozwoliła mu zado-
wolić jednocześnie wielbicieli Marvela 
i fanów swojej autorskiej twórczości. 
W kolejnej części przygód Thora, sły-
nący z absurdalnego poczucia humoru 
i nieokiełznanej wyobraźni Nowoze-
landczyk, dokonuje tej sztuki ponownie. 
Bóg Gromów wyrusza na wyjątkową 
misję, by odnaleźć wewnętrzny spokój. 
Jego przyjemną emeryturę przerywa 
spotkanie z Gorrem Rzeźnikiem 
Bogów – galaktycznym zabójcą, który 
pragnie zagłady wiecznych istot. Aby 
stawić czoła zagrożeniu, Thor wzywa 
na pomoc Królową Walkirię, Korga 
i swoją byłą dziewczynę Jane Foster. 

od 8 lipca od 15 lipca
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od 15 lipca

POWODZENIA, LEO GRANDE
REŻ. SOPHIE HYDE / WIELKA BRYTANIA 2022 / 97’

Premiera na festiwalu w Sundance, 
a w rolach głównych dwukrotna 
laureatka Oscara Emma Thompson 
oraz znany z serialu Peaky Blinders 
Daryl McCormack. To jedynie skrócona 
zapowiedź nakręconej z lekkością 
i humorem historii o odkrywaniu 
własnego ciała i bliskości. Nancy Stokes 
jest zamkniętą w świecie kompleksów, 
emerytowaną nauczycielką, która 
po stracie męża, postanawia przeżyć 
przygodę z młodym, przystojnym 
sex workerem Leo Grande. Dwójka 
bohaterów spotka się w hotelowym 
pokoju poza miastem, gdzie Nancy nie-
oczekiwanie pobiera lekcję akceptacji 
własnego ciała oraz przyjemności, która 
może z tego płynąć.

A ONI DALEJ GRZESZĄ, 
DOBRY BOŻE! 
REŻ. PHILIPPE DE CHAUVERON / FRANCJA, BELGIA 
2021 /111’

40 lat minęło jak jeden… grzech? 
Państwo Verneuil mają co świętować – 
taki staż małżeński to nie przelewki 
i, według ich córek, świetna okazja, 
by zorganizować huczną imprezę 
niespodziankę. Żeby było jeszcze we-
selej, na przyjęcie z różnych zakątków 
świata przyjeżdżają rodzice Rachida, 
Davida, Chao i Charles’a. Jeśli państwo 
Verneuil myśleli, że czterech nietuzin-
kowych zięciów to już za dużo, dopiero 
się zdziwią... Miej ich wszystkich 
w opiece, dobry Boże! PS przygotujcie 
chusteczki, bo w trakcie tego seansu 
naprawdę można popłakać się ze 
śmiechu. 

MINIONKI: WEJŚCIE GRU
REŻ. KYLE BALDA / USA 2022 / 90’

Na długo przed tym, jak został 
nikczemnym złoczyńcą, Gru jest 
zaledwie dwunastoletnim chłopcem, 
który opracowuje plan przejęcia władzy 
nad światem. Kiedy na swojej drodze 
spotyka Minionki, postanawia połączyć 
z nimi siły. Razem budują pierwszą 
kryjówkę, projektują niezwykłą broń 
i w końcu wykonują pierwsze misje. 
Na razie jednak nie odnoszą spekta-
kularnego sukcesu w czynieniu zła. 
Okazja do zmiany pojawia się, gdy nie-
sławna grupa Vicious 6 usuwa swojego 
przywódcę. Jednak Gru zamiast zostać 
ich ulubieńcem, staje się ich najwięk-
szym wrogiem – i musi brać nogi za pas. 
Na ratunek wyruszają Minionki. 

w knh od 15 lipca w knh od 1 sierpnia

PREMIERY
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PAMIĘTNIKI TATUSIA 
MUMINKA
REŻ. IRA CARPELAN / FINLANDIA, POLSKA 2021 / 74’

W Dolinie Muminków spokojne 
wieczory sprzyjają snuciu niebywałych 
opowieści z przeszłości, a Tatuś 
Muminka ma ich całkiem sporo. On 
też był kiedyś mały i nie uwierzycie, 
co wtedy robił! Latający statek, bal 
u króla, morskie przeprawy, samotne 
wędrówki, tajemnicza Buka i podwodny 
świat to dopiero początek tej historii, 
gdy odkrywał niezwykłe krainy, a po 
drodze spotykał dobrze nam znanych 
przyjaciół. Czy to na pewno ten sam 
spokojny i poważny Tatuś Muminka? 
Film na podstawie książek Tove Jans-
son to sentymentalna gratka dla nieco 
starszych i coś całkowicie nowego dla 
młodych widzów.

SUPERBOHATEROWIE
REŻ. PAOLO GENOVESE / WŁOCHY 2021 / 120’

Czy miłość na całe życie jest możliwa? 
Reżyser przeboju Dobrze się kłamie 
w miłym towarzystwie powraca ze 
słodko-gorzkim love story – i choć tym 
razem nie prosi nikogo o wyciągnięcie 
komórek na stół, wciąż celnie 
opowiada o uczuciach i współczesnych 
związkach. Bohaterów filmu poznajemy 
w chwili, gdy jako młodzi ludzie 
zakochują się w sobie na zabój. Są 
przekonani, że miłość dana jest raz na 
zawsze. Z biegiem czasu okazuje się, że 
obok la dolce vita, czeka ich również 
dużo trudnych chwil. Przed nimi walka 
o utrzymanie związku, a wraz z nią całe 
spektrum doświadczeń.

DC LIGA SUPER-PETS
REŻ. JARED STERN / USA 2022 

Siad. Podaj łapę. Uratuj świat. Na te ko-
mendy superpies Krypto reaguje od 
razu – w końcu mieszka i przyjaźni się 
z Supermanem, z którym na co dzień 
zwalcza przestępczość w Metropolis. 
Kiedy jednak jego Pan z resztą Ligi 
Sprawiedliwości zostaje uprowadzony, 
Krypto musi skompletować drużynę 
i przekonać naprędce zebraną grupę 
zwierzaków ze schroniska do wspólnej 
akcji ratunkowej. Przed nimi zadanie 
godne kilograma przysmaczków – 
zwierzęta muszą szybko nauczyć się 
panować nad dopiero co odkrytymi 
mocami, by wyruszyć na pomoc 
superbohaterom. Aport przygoda!

w knh od 1 sierpnia w knh od 1 sierpnia w knh od 1 sierpnia

PREMIERY
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od 5 sierpnia

BULLET TRAIN
REŻ. DAVID LEITCH / USA 2022

Jeśli zastanawialiście się, kiedy znowu 
zobaczymy go w akcyjniaku, mamy 
dobrą wiadomość: Brad Pitt ponownie 
sięga za spluwę i wciela się w rolę 
pechowego zabójcy o imieniu Ladybug, 
który po zbyt wielu nieudanych 
próbach, chciałby spokojnie wykony-
wać swoją pracę. Los ma jednak wobec 
bohatera inne plany – jego najnowsza 
misja jest na kursie kolizyjnym ze 
śmiertelnie niebezpiecznymi przeciw-
nikami. W najszybszym pociągu świata, 
Ladybug musi wymyślić, jak z niego wy-
siąść. W filmie Davida Leitcha, reżysera 
Deadpool 2, koniec linii to dopiero 
początek szalonej, nieustającej jazdy 
przez współczesną Japonię.

GŁUPCY
REŻ. TOMASZ WASILEWSKI / NIEMCY, POLSKA, 
RUMUNIA 2022 / 107’

Marlena ma 62 lata, Tomasz jest 
o dwie dekady młodszy. Razem wiodą 
ustabilizowane życie w nadmorskiej 
miejscowości, jednak zwyczajność tej 
relacji jest tylko pozorna. Małżeństwo 
funkcjonuje w odkształconym świecie. 
Do ich domu położonego na wydmie 
niemal wdziera się woda, a natura 

„atakuje” bohaterów ze wszystkich 
stron. W swoim nowym filmie, Tomasz 
Wasilewski (Zjednoczone stany miłości) 
opowiada o biologiczności, więzach krwi, 
pierwotnych impulsach i ich zderzeniu 
z konstruktem rodziny. To tu wybujałe 
rośliny przejmują władzę nad wnętrzami, 
wzburzone morze huczy, a w pokoju 
przekrzykują się ludzie i ptaki.

KAŻDY WIE LEPIEJ 
REŻ. MICHAŁ ROGALSKI / POLSKA 2022

Błyskotliwa komedia z Joanną Kulig 
w roli głównej na podstawie scenariu-
sza Krzysztofa Raka, autora polskich 
hitów Bogowie czy Sztuka kochania. 
Historia Michaliny Wisłockiej. Ania 
i Grzesiek próbują stworzyć nową 
rodzinę z połączenia dwóch odmien-
nych światów. Dla wielu par byłby 
to wspaniały początek etapu żyli długo 
i szczęśliwie, ale nie dla tej dwójki. 
Ich związek zostanie wystawiony na 
próbę, gdy wszyscy zaczynają się do 
niego wtrącać – jej dzieci, jego dzieci, 
dociekliwi teściowie, byli małżonkowie. 
Czy nowa relacja ma szansę przetrwać 
najazd rodzin?

od 5 sierpnia od 12 sierpnia
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od 12 sierpnia

KUROZAJĄC I ZAGADKA 
CHOMIKA CIEMNOŚCI 
REŻ. BEN STASSEN / BELGIA 2022 / 91’

Jeśli lubisz Indianę Jonesa, pokochasz 
Kurozająca! Znaleziony w dzikiej 
dżungli, przygarnięty przez słynnego 
zajęczego podróżnika Króla Piotra, 
Kurozając dorastał marząc o wielkich 
ekspedycjach. Teraz jak najszybciej 
chce udowodnić światu, że nawet ktoś 
tak nietypowy może zostać bohaterem. 
I choć jest jeszcze ciut nieopierzony, 
przygoda znajduje go sama. Gdy 
największy wróg ucieka z zamkowego 
lochu, by odnaleźć magicznego 
Chomika Ciemności, Kurozając nie 
traci ani chwili – kto pierwszy odnajdzie 
chomika, ten przejmie władzę w kró-
lestwie. Wraz z wiernymi kompanami 
wyrusza w ryzykowną podróż.

GDZIE ŚPIEWAJĄ RAKI 
REŻ. OLIVIA NEWMAN / USA 2022

Oparta na bestsellerowej powieści  
Delli Owens, historia Kyi, która samot-
nie dorastała na mokradłach Karoliny 
Północnej. Krążące po pobliskim mia-
steczku plotki o dziewczynie z bagien 
sprawiły, że Kya nigdy nie poczuła się 
częścią społeczności. Zdana tylko na 
siebie, lekcje życia pobiera od dzikiej 
natury. Gdy powoli otwiera się na nowy 
i zaskakujący świat, zostaje podejrzana 
o morderstwo. W miarę rozwoju sprawy 
werdykt o tym, co rzeczywiście się wy-
darzyło, staje się coraz bardziej  niejasny. 
W filmie w roli głównej wystąpiła 
znana z serialu Normalni ludzie Daisy 
Edgar-Jones.

NIE!
REŻ. JORDAN PEELE / USA 2022 / 155’

Nowy film jednego z najoryginalniej-
szych autorów współczesnego kina 
grozy – Jordana Peele (Uciekaj, To my). 
Łącząca elementy horroru i science-

-fiction historia mieszkańców kalifor-
nijskiego miasteczka, w których życie 
nieoczekiwanie wkracza tajemnicza 
obca siła. Próbując wyjaśnić jej zagadkę, 
rodzeństwo lokalnych ranczerów, OJ 
(znany z Uciekaj Daniel Kaluuya) i Eme-
rald (gwiazda Ślicznotki Keke Palmer), 
wystawia swoje życie na śmiertelne 
niebezpieczeństwo… Idziemy o zakład, 
że film Peele przyniesie upragnione 
ochłodzenie w upalne dni – w końcu 
nic tak nie mrozi krwi w żyłach, jak 
mistrzowska dawka grozy.

od 12 sierpnia od 19 sierpnia

PREMIERY
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WULKAN MIŁOŚCI 
REŻ. SARA DOSA / 2022 / KANADA, USA / 93’

Fascynująca medytacja nad życiem 
na krawędzi przepaści, w oparach 
dymu i lawy o temperaturze 1200 °C. 
Przez ćwierć Katia i Maurice Krafft 
podróżowali do wszystkich wulkanów 
na Ziemi, stając się najsłynniejszymi 
wulkanologami w historii. Dzięki nim 
powstało olbrzymie archiwum mate-
riałów z ekstremalnie niebezpiecznych 
miejsc. Ciekawość jest tu silniejsza od 
lęku – jak twierdziła Katia – kiedy raz 
zobaczysz wybuch wulkanu, nie możesz 
już się od tego uwolnić. Złożony 
z niesamowitych ujęć, film Sary Dosy 
to prawdziwe love story, a zarazem 
historia pasji, która pochłania całe 
życie jak rozlewająca się lawa.

BESTIA 
REŻ. BALTASAR KORMÁKUR / USA 2022

Islandzki reżyser Baltasar Kolmákur 
(Everest) porzuca skute lodem 
krajobrazy, by swój najnowszy thriller 
osadzić w spalonej słońcem Afryce. 
Kiedy dr Samuels wraz ze swoimi 
córkami przyjeżdża do RPA, nic nie 
wskazuje na to, że podróż okaże 
się walką o przetrwanie. Wystarczy 
jednak nieoczekiwane spotkanie 
z drapieżnikiem, żeby pobyt zamienił 
się w najgorszy koszmar. Dzikie zwierzę 
za dobrze pamięta polujących na niego 
kłusowników, by odpuścić zemstę – 
rozdrażniony lew za cel obiera rodzinę 
Samuelsa. Czy można uciec przed 
królem Sawanny, który polowanie ma 
we krwi?

CICHA ZIEMIA 
REŻ. AGA WOSZCZYŃSKA / POLSKA, WŁOCHY, CZECHY 
2021 / 113’

Tytułowa cisza nie ma w sobie nic siel-
skiego, choć akcja filmu rozgrywa się 
na włoskiej wyspie, gdzie Anna i Adam 
wynajmują dom. Jak wiadomo, z daleka 
widok jest piękny, dlatego małżeństwo 
woli zachować dystans. Pełna lodówka, 
pełne portfele, zabezpieczone alarmem 
drzwi i równie szczelnie zamknięte oczy 
gwarantują im ochronę przed kon-
taktem z rzeczywistością – do czasu, 
gdy odkryją, że w posiadłości nie 
działa basen. Usterka niebezpiecznie 
rozszczelni jednak ich strefę komfortu, 
powodując przeciek, którym do 
wygodnego, zautomatyzowanego życia 
pary wedrą się chaos, strach i śmierć.

od 19 sierpnia od 26 sierpnia od 26 sierpnia
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WÓZKOWNIA – KULTURALNE 
CZWARTKI DLA RODZICÓW

czwartki, 12.00

Nasza misja jest prosta: 
w ramach Wózkowni zapra-
szamy przed wielki ekran na 
seanse filmowych nowości. 
Najważniejsze: na pokaz 
możesz przyjść z dzieckiem, 
nawet tym najmniejszym. 
Seans przygotowany jest 
tak, aby nie wzbudzić 
dyskomfortu najmłodszych 
widzów (światło delikatnie 
przygaszone, przyciszony 
dźwięk).
cena biletu: 16 zł 

7 lipca 
PARYŻ, 13 DZIELNICA
REŻ. JACQUES AUDIARD / 
FRANCJA 2021 / 106’

14 lipca
MIĘDZY DWOMA 
ŚWIATAMI
REŻ. EMMANUEL CARRÈRE / 
FRANCJA 2021 / 107’
 
4 sierpnia
KSIĘGARNIA W PARYŻU
REŻ. SERGIO CASTELLITTO / 
FRANCJA 2021 / 90’
 
11 sierpnia 
A ONI DALEJ GRZESZĄ, 
DOBRY BOŻE!
REŻ. PHILIPPE DE CHAUVERON / 
FRANCJA 2021 / 98’

18 sierpnia 
SUPERBOHATEROWIE
REŻ. PAOLO GENOVESE / WŁOCHY 
2021 / 113’
 
25 sierpnia
MARGOT I ALMA
REŻ. ANAÏS VOLPÉ / FRANCJA 2021 / 99’

nasze cykle

DOBRE WRAŻENIA: 
SEANS PRZYJAZNY SENSORYCZNIE

niedziele, 12.00

Pokazy przyjazne sensorycznie powstały z myślą 
o młodych widzach ze spektrum autyzmu lub wszystkich 
innych wielbicielach kina, którzy nie lubią dużego hałasu, 
mają trudności ze spokojnym siedzeniem w bezruchu 
przez dłuższy czas lub są wrażliwi wzrokowo. W czasie 
takich projekcji światła na sali będą delikatnie przyciem-
nione, a dźwięk nieco przyciszony. Przed seansem nie 
gramy spotów reklamowych, by nie rozpraszać uwagi, 
a w trakcie filmu nie obowiązuje zasada całkowitej ciszy – 
to, co dzieje się na ekranie można komentować, wyrażać 
ekscytację, chodzić po sali.
cena biletu: 16 zł (opiekun dziecka po okazaniu orzeczenia 
uczestniczy w seansie bezpłatnie) 

3 lipca 
WIERSZYKI DOMOWE NA EKRANIE
REŻ. MAREK RUDNICKI, SZYMON ADAMSKI, MIKOŁAJ PILCH, ARTUR FRĄTCZAK 
/ POLSKA 2020 / 52’
 
7 i 21 sierpnia
PAMIĘTNIKI TATUSIA MUMINKA
REŻ. IRA CARPELAN / FINLANDIA, POLSKA 2021 / 74’



LEĆ Z WRO
NA WAKACJE!

Ponad 80 kierunków! Sprawdź na:
www.airport.wroclaw.pl

WŁOCHY, HISZPANIA, GRECJA, 
CHORWACJA, MALTA, TURCJA

i wiele więcej...



12 nasze cykle

środy i piątki, 14.00

Cotygodniowe spotkania filmowe dla seniorów, które stają się 
pretekstem dla znakomitych dyskusji. Środowe seanse 
poprzedzone są prelekcją wprowadzającą w tematykę filmu.
cena biletu: 13 zł 

1 lipca, piątek
KOLANO AHED
REŻ. NADAV LAPID / FRANCJA, IZRAEL, NIEMCY 2021 / 109’ 
OBSADA: AVSHALOM POLLAK, NUR FIBAK

Y. dociera do wyschniętego na wiór Sappiru. Prawie wszystko 
jest tu martwe i spalone słońcem. Lecz jest ktoś, komu na 
tym miejscu zależy: Yahalom, pracowniczka Ministerstwa 
Kultury, idzie na etyczny kompromis i swoją działalnością 
przywraca tam życie. Godzenie się na absurdy systemu ma 
jednak swoje konsekwencje.

6 lipca, środa
ENNIO
REŻ. GIUSEPPE TORNATORE / BELGIA, HOLANDIA, FRANCJA, WŁOCHY 2021 / 156’

Ponad 500 filmów wybrzmiałoby inaczej, gdyby nie on – 
Ennio Morricone. Znakomity reżyser Giuseppe Tornatore 
zabiera nas w podróż po prywatnym i artystycznym życiu 
kompozytora.. Opowieści towarzyszą wspominający go 
twórcy: Bernardo Bertolucci, Clint Eastwood czy Quentin 
Tarantino.

8 lipca, piątek
PARYŻ, 13. DZIELNICA
REŻ. JACQUES AUDIARD / FRANCJA 2021 / 106’ 
OBSADA: LUCIE ZHANG, NOÉMIE MERLANT, MAKITA SAMBA, JEHNNY BETH

Prezentowane w Cannes, zachwycające love story, które 
biorąc na warsztat dynamikę współczesnych związków, 
podtrzymuje legendę Paryża jako stolicy miłości i seksu. Film 

NOWE HORYZONTY DLA SENIORA

opuszcza jednak turystyczne szlaki, by przenieść się tam, 
gdzie naprawdę bije serce miasta. 

13 lipca, środa
A ONI DALEJ GRZESZĄ, DOBRY BOŻE!
REŻ. PHILIPPE DE CHAUVERON / FRANCJA, BELGIA 2021 / 111’ 
OBSADA: CHRISTIAN CLAVIER, CHANTAL LAUBY, ARY ABITTAN, MEDI SADOUN

40 lat minęło jak jeden… grzech? Państwo Verneuil mają co 
świętować – taki staż małżeński to nie przelewki i, zdaniem 
ich córek, świetna okazja, by zorganizować huczną imprezę 
niespodziankę. Żeby było jeszcze weselej, na przyjęcie 
z różnych zakątków świata przyjeżdżają rodzice Rachida, 
Davida, Chao i Charles’a. 

15 lipca, piątek
YANG
REŻ. KOGONADA / USA 2021 / 96’ 
OBSADA: COLIN FARRELL, JODIE TURNER-SMITH, JUSTIN H. NIM

Film, który zachwyci fanów takich hitów, jak Ona  Spike’a Jon-
ze’a i Ex Machina Alexa Garlanda. Jake prowadzi sklep z or-
ganiczną herbatą i razem z rodziną wiedzie spokojne życie. 
Na co dzień towarzyszy im android Yang, który opiekuje się 
dziewczynką. Gdy przyjaciel córki nieoczekiwanie ulega 
awarii, mężczyzna szuka sposobu, by przywrócić go do życia. 

3 sierpnia, środa
SŁABSZE OGNIWO
REŻ. JOAQUÍN DEL PASO / MEKSYK, POLSKA 2021 / 100’ 
OBSADA: VALERIA LAMM WILLIAMS, YUBAH ORTEGO, LUCCIANO KURTI, JACEK 
PONIEDZIAŁEK

Każdego roku uczniowie prestiżowej meksykańskiej katolic-
kiej szkoły dla chłopców udają się na obóz integracyjny za 
miastem. Uczestnicy pod czujnym okiem nauczycieli i księży 
mają doskonalić swój rozwój fizyczny i moralny. Choć na 
pierwszy rzut oka wyjazd zapowiada się wakacyjnie, spokój 
nie trwa długo….
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5 sierpnia, piątek
MARGOT I ALMA
REŻ. ANAÏS VOLPÉ / FRANCJA 2021 / 100’ 
OBSADA: SOUHEILA YACOUB, DÉBORAH LUKUMUENA

Margot ma 27 lat, pracuje jako kelnerka, mieszka w Paryżu 
i wraz ze swoją przyjaciółką Almą uparcie chodzi na castingi. 
Dziewczyny wiedzą, że zawsze mogą na siebie liczyć. Prze-
łom następuje, gdy Alma otrzymuje główną rolę w sztuce 
uznanej reżyserki, a Margot ma być jej zastępczynią. 

10 sierpnia, środa
SUPERBOHATEROWIE
REŻ. PAOLO GENOVESE / WŁOCHY 2021 / 122’ 
OBSADA: JASMINE TRINCA. ALESSANDRO BORGHI, GRETA SCARANO, VINICIO 
MARCHIONI

Reżyser przeboju Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie 
powraca ze słodko-gorzką opowieścią o miłości. Bohaterów 
filmu poznajemy w chwili, gdy  zakochują się w sobie na 
zabój. Są przekonani, że miłość dana jest raz na zawsze. 
Z biegiem czasu okazuje się, że czeka ich dużo wyzwań.

12 sierpnia, piątek
MEN
REŻ. ALEX GARLAND / WIELKA BRYTANIA 2022 / 100’ 
OBSADA: JESSIE BUCKLEY, RORY KINNEAR, PAAPA ESSIEDU

Intrygująca, gęsta i pełna mrocznych tajemnic opowieść 
o młodej kobiecie, która próbuje uwolnić się od dręczących 
ją wspomnień. Po tajemniczej śmierci męża Harper (w tej 
roli nominowana do Oscara Jessie Buckley) zaszywa się 
w odludnej posiadłości, gdzie próbuje uporać się z przeszło-
ścią. Jednak ktoś lub coś z okolicznych lasów nie pozwala jej 
zaznać spokoju. 

17 sierpnia, środa
POWODZENIA, LEO GRANDE
REŻ. SOPHIE HYDE / WIELKA BRYTANIA 2022 / 97’ 
OBSADA: EMMA THOMPSON, DARYL MCCORMACK, ISABELLA LAUGHLAND

Premiera na festiwalu w Sundance, a w rolach głównych 
dwukrotna laureatka Oscara Emma Thompson oraz znany 

z serialu Peaky Blinders Daryl McCormack. To jedynie skró-
cona zapowiedź nakręconej z lekkością i humorem historii 
o odkrywaniu własnego ciała i bliskości. 

19 sierpnia, piątek
HAPPY TOGETHER
REŻ. WONG KAR WAI / HONG KONG, JAPONIA, KOREA POŁUDNIOWA 1997 / 98’ 
OBSADA: LESLIE CHEUNG, TONY LEUNG CHIU WAI, CHANG CHEN

Namiętność i chorobliwa zazdrość, potrzeba ekscytacji 
i stabilności, rozstania i powroty. Ho Po-wing i Lai Yiu-fai 
wyjeżdżają do Buenos Aires, by tchnąć nowe życie w swój 
związek. Pod deszczowymi chmurami i w palącym słońcu 
Argentyny, w pełnych napięcia rytmach tanga, mężczyźni 
odnajdą się i zgubią po raz kolejny. 

24 sierpnia, środa
WULKAN MIŁOŚCI
REŻ. SARA DOSA / KANADA, USA 2022 / 93’

Przez ćwierć Katia i Maurice Krafft podróżowali do wszystkich 
wulkanów na Ziemi, stając się najsłynniejszymi wulkano-
logami w historii. Złożony z niesamowitych ujęć, film Sary 
Dosy to prawdziwe love story, a zarazem historia pasji, która 
pochłania całe życie jak rozlewająca się lawa. 

26 sierpnia, piątek

Szczegóły pokazu wkrótce

31 sierpnia, środa
GŁUPCY
REŻ. TOMASZ WASILEWSKI / NIEMCY, POLSKA, RUMUNIA 2022 / 107’ 
OBSADA: DOROTA KOLAK, ŁUKASZ SIMLAT, MARTA NIERADKIEWICZ, KATARZYNA 
HERMAN

Marlena ma 62 lata, Tomasz  jest o dwie dekady młodszy. 
Razem wiodą ustabilizowane życie, jednak zwyczajność tej 
relacji jest tylko pozorna. Małżeństwo funkcjonuje w od-
kształconym świecie, a ich związek przeżywa wstrząs, gdy 
kobieta postanawia zaopiekować się chorym synem.
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NAJLEPSZE Z NAJGORSZYCH

środy, 20.00

Niskie budżety, absurdalne dialogi, kiepskie aktorstwo, 
potworna fabuła – to tylko niektóre cechy wspólne 
najgorszych filmów świata. Mimo to, kino klasy B 
zaraża entuzjazmem! W programie przeglądu oglądamy 
bardzo złe filmy, które jednak doczekały się miana kina 
kultowego, a oglądanie ich wspólnie, na dużym ekranie 
to trudna do opisania radość.

13 lipca
ŁĄCZNIK Z MIAMI
REŻ. WOO-SANG PARK / USA 1987 / 83’

ceny biletów: 22 zł normalny, 20 zł klubowy, 17 zł 
pakietowy (razem z biletem na pokaz Wściekłości z cyklu 
Kultowe Klasyki)

Przed seansem zapraszamy na prelekcję Juliana 
 Jelińskiego znanego na YouTube jako Brody z Kosmosu. 

17 sierpnia
ŚMIERĆ W MIĘKKIM FUTERKU
REŻ. GREYDON CLARK / USA 1988 / 90’

ceny biletów: 20 zł normalny, 18 zł klubowy

KULTOWE KLASYKI

poniedziałki, 20.00

Nowy cykl filmowy współorganizowany przez międzynaro-
dowy festiwal nowego kina gatunkowego, horrorów, fantastyki 
i bez kompromisowego kina arthousowego  Splat!FilmFest – 
International Fantastic Film Festival. W programie pre zen-
tujemy filmy o szczególnym znaczeniu: mocne, wyraziste  
i ponadczasowe, które mimo upływu lat, zmieniających się 
 gustów i trendów nie straciły na przesłaniu i sile rażenia.

11 lipca
WŚCIEKŁOŚĆ
REŻ. DAVID CRONENBERG / KANADA 1977 / 91’

Prelekcję przed seansem przeprowadzi Jan Dąbrowski – 
 samozwańczy cronenbergolog, bloger, miłośnik body horroru, 
owadów i dobrej kawy.
ceny biletów: 20 zł normalny, 18 zł klubowy, 17 zł pakietowy 
(razem z biletem z pokazu Łącznika z Miami z cyklu Najlepsze 
z Najgorszych)

15 sierpnia 
DEMONY
REŻ. LAMBERTO BAVA / WŁOCHY 1985 / 87’

ceny biletów: 20 zł normalny, 18 zł klubowy

nasze cykle
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KINOCIARKI
filmy podszyte strachem

Zachodzą za skórę, wywołują ciarki, 
sprawiają, że nie możesz spać. 
Porządne horrory są jak straszne 
historie opowiadane nocami na 
koloniach – niby wszyscy się boją, ale 
każdy słucha. Tego lata przypomnimy 
sobie niewątpliwą przyjemność 
płynącą ze strasznych opowieści. 
W ramach kolejnej edycji wakacyj-
nego przeglądu horrorów zaprezentu-
jemy jeden z nielicznych przykładów 
udanego artystycznie horroru made 
in Poland, czyli Demona z 2015 
roku. Strategię nieodżałowanego 
Marcina Wrony, który źródeł grozy 
poszukiwał w lokalnej tradycji i hi-
storii, z powodzeniem stosują także 
twórcy jednych z najstraszniejszych 
azjatyckich horrorów ostatnich lat – 
Lamentu i Sług diabła. W programie 
nie zabraknie także akcentów na 
wskroś współczesnych – przegląd 
zwieńczy tajwański Smutek, 
w którym przyczynę ogarniającego 
świat krwawego szaleństwa stanowi 
epidemia tajemniczego wirusa.
 
POKAZOM TOWARZYSZYĆ BĘDĄ PRELEKCJE ONLINE 
BARTOSZA CZARTORYSKIEGO: KRYTYKA 
FILMOWEGO, TŁUMACZA KSIĄŻEK I KOMIKSÓW, 
SPECA OD POPKULTURY, MIŁOŚNIKA KINA 
GATUNKOWEGO – PRELEKCJA Z 25 SIERPNIA 
ODBĘDZIE SIĘ NA ŻYWO. 

ceny biletów:  
22 zł normalny, 19 zł klubowy

czwartki, 20.45

4 sierpnia
DEMON
REŻ. MARCIN WRONA / POLSKA, IZRAEL 2015 / 93’

Ostatni film Marcina Wrony, 
zwycięzca amerykańskiego Fantastic 
Fest i MFF w Hajfie. Piotr przyjeżdża 
do Polski na ślub z piękną Żanetą. 
W starym domu otrzymanym w pre-
zencie od przyszłego teścia zamierza 
urządzić rodzinne gniazdko. Plany 
komplikują się, gdy w przeddzień 
wesela mężczyzna znajduje ludzkie 
szczątki, zakopane nieopodal posesji. 
 
11 sierpnia
LAMENT
REŻ. NA HONG-JIN / KOREA POŁUDNIOWA, USA 
2016 / 156’

W sennej wiosce dochodzi do 
szeregu szokujących zgonów – być 
może morderstw. Jakby tego było 
mało, część mieszkańców zdradza 
oznaki tajemniczej, prowadzącej 
do szaleństwa choroby. Na czele 
dochodzenia staje poczciwy Jong-goo. 
Skomplikowane śledztwo staje się dla 
niego tym istotniejsze, że symptomy 
opętania zaczyna wykazywać jego 
córeczka.

18 sierpnia
SŁUDZY DIABŁA
REŻ. JOKO ANWAR / INDONEZJA, KOREA 
POŁUDNIOWA 2017 / 107’

Rini wraz z rodzicami i trzema 
młodszymi braćmi zostają zmuszeni 
do sprzedania domu i zamieszkania 
u babci, aby opłacić kosztowne 
leczenie matki. Gdy chora umiera, 
dom zaczyna nawiedzać upiorna 
zjawa przypominająca zmarłą kobietę. 
Wkrótce wychodzi też na jaw ukry-
wany przez lata fakt o pakcie, którego 
konsekwencje sięgają domowników. 

25 sierpnia
SMUTEK
REŻ. ROB JABBAZ / TAJWAN 2021 / 99’

Jim i Kat są młodym małżeństwem.. 
Niemal każdego dnia omawiają najbliż-
sze plany i karmią rybki w akwarium. 
Nic nie wskazuje na nadchodzące 
zmiany. Nieoczekiwanie ich rzeczy-
wistość ogarnia koszmarna zaraza 
zmieniająca ludzi w krwiożercze 
i bezwzględne bestie, które całkowicie 
oddają się najniższym instynktom.

wydarzenia specjalne



16 wydarzenia specjalne

BIFOR NOWE HORYZONTYZAGINIONY ŚWIAT – POKAZ Z MUZYKĄ 
NA ŻYWO

Nie wierzcie nikomu, kto twierdzi, że da się zorganizować 
dobrą imprezę bez porządnego bifora – tuż przed startem 
kolejnej edycji Nowych Horyzontów, atmosferę w KNH 
podgrzeją bezkompromisowi ulubieńcy wrocławskiej 
publiczności – Julia Ducournau i Gaspar Noé, których filmy 
choć różnią się pod względem przynależności gatunkowej, 
dostarczają jednakowo intensywnych przeżyć. W ramach 
filmowej rozgrzewki zobaczymy feministyczny body horror 
Mięso – debiut Ducournau, nagrodzonej w tym roku 
Złotą Palmę za rozsadzającą ekrany Titane. Na wielkim 
ekranie zagości też Love, w którym reżyser hipnotyzują-
cego Climaxu w śmiały sposób opowiada o zmysłowym 
i erotycznym wymiarze miłości.
ceny biletów: 25 zł normalny, 22 zł klubowy

15 lipca, piątek, 20.45
MIĘSO
REŻ. JULIA DUCOURNAU / FRANCJA, BELGIA 2016 / 99’

16 lipca, sobota, 20.45
LOVE
REŻ. GASPAR NOÉ / FRANCJA, BELGIA 2015 / 135’

Co może wyjść z połączenia magii kina, wyobraźni Arthura 
Conan Doyle’a, fascynacji dinozaurami i efektów specjalnych 
sprzed niemal stu lat? Zaginiony świat to niepodważalne 
osiągnięcie gatunku science-fiction z okresu kina niemego, 
o którym tuż po premierze w 1925 roku The New York Times 
pisał: nawet jeśli to iluzja, to jest ona doskonała. Zaginiony 
świat zaprezentujemy na wielkim ekranie podczas pokazu 
specjalnego z muzyką na żywo w wykonaniu Dariusza 
Samerdaka. 
ceny biletów: 35 zł normalny, 25 zł klubowy

8 lipca, piątek, 20.00
ZAGINIONY ŚWIAT
REŻ. HARRY O.HOYT / USA 1925 / 64’

Pierwsza w historii ekranizacja powieści Arthura Conan 
Doyle’a . Ekscentryczny profesor Challenger odkrywa świat 
prehistorycznych zwierząt. W Londynie jego relacja spotyka 
się z ogólnym niedowierzaniem, ale pewien magnat prasowy 
zgadza się na finansowanie ekspedycji w dorzecze Amazonii. 
I tak zaczyna się ekscytująca przygoda.



BÓL I BLASK
REŻ. PEDRO ALMODOVAR
2 LIPCA, GODZ. 20:00 

MIRAI
REŻ. MAMORU HOSODA
9 LIPCA, GODZ. 20:00
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22. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY NOWE HORYZONTY
21–31 lipca stacjonarnie, 21 lipca – 7 sierpnia online

wydarzenia specjalne

Odważne kino artystyczne, hity światowych festiwali, nowe 
filmy bezkompromisowych wizjonerów. Do tego wystawy, 
działania artystyczne, spotkania i dyskusje z udziałem 
polskich i światowych sław. Na przełomie lipca i sierpnia 
Wrocław ponownie stanie się stolicą kina za sprawą Nowych 
Horyzontów. W programie znajdzie się ponad 260 różnych 
tytułów, m.in.: nagrodzone Złotą Palmą w Cannes W trójkącie 
Rubena Östlunda, wyróżnione Złotym Niedźwiedziem na 
Berlinale Alcarràs Carli Simón, nowe filmy Parka Chan-wooka, 
Cristiana Mungiu, Lukasa Dhonta czy Hirokazu Koreedy. 
Widzki i widzowie festiwalu zobaczą pierwszą w Polsce re-
trospektywę twórczości Agnieszki Holland (reżyserka będzie 
jedną z gościń Nowych Horyzontów), a także retrospektywy 
Jonasa Mekasa – litewsko-amerykańskiej ikony awangardy, 
oraz znakomitych reżyserek: Lucile Hadžihalilović i Joanny 
Hogg. 
Dodatkowymi wydarzeniami będą wyjątkowy koncert sławy 
brytyjskiego rocka – zespołu Tindersticks (22 lipca, 20.30) 
oraz pokaz klasycznego horroru Nosferatu – symfonia grozy 
(23 lipca, 22.30), do którego muzykę na żywo wykona Jozef 
Van Wissem, stały współpracownik Jima Jarmuscha.
W tym roku powróci także Klub festiwalowy w Arsenale, 
gdzie będzie można odpocząć po całym dniu filmowych 
wrażeń. Pełny program festiwalu zostanie opublikowany 
5 lipca. 7 lipca rozpocznie się sprzedaż biletów (w kasach 
kina oraz na nowehoryzonty.pl).
ceny biletów na seanse:  
22 zł bilet pojedynczy 
19 zł bilet zniżkowy (nasz wrocław, klubowy)* 
26 zł bilet na mBank pokazy galowe 
17 zł bilet na filmy z sekcji Kino Dzieci

 *  dostępne tylko w sprzedaży online,  
zniżką objętą są wyłącznie bilety w cenie 22 zł
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WAKACJE Z MISTRZAMI

4 lipca
SŁUŻĄCA / REŻ. PARK CHAN- WOOK

5 lipca
NIEUSTAJĄCE WAKACJE
REŻ. JIM JARMUSCH

6 lipca
MORDERSTWO W HOTELU HILTON
 REŻ. TARIK SALEH

7 lipca
CHUNGKING EXPRESS  
REŻ. WONG KAR WAI

11 lipca
GIRL / REŻ. LUKAS DHONT

12 lipca
INACZEJ NIŻ W RAJU / REŻ. JIM JARMUSCH

13 lipca
THE SQUARE / REŻ. RUBEN ÖSTLUND

14 lipca
UPADŁE ANIOŁY / REŻ. WONG KAR WAI

18 lipca
GRANICA / REŻ. ALI ABBASI

19 lipca
POZA PRAWEM / REŻ. JIM JARMUSCH

1 sierpnia
EGZAMIN / REŻ. CRISTIAN MUNGIU

2 sierpnia
MYSTERY TRAIN / REŻ. JIM JARMUSCH

3 sierpnia
NASZA MŁODSZA SIOSTRA
REŻ. HIROKAZU KORE-EDA

4 sierpnia
HAPPY TOGETHER  
REŻ. WONG KAR WAI

8 sierpnia
JAK OJCIEC I SYN  
 REŻ. HIROKAZU KORE-EDA

9 sierpnia
NOC NA ZIEMI / REŻ. JIM JARMUSCH

10 sierpnia
BÓL I BLASK / REŻ. PEDRO ALMODÓVAR

11 sierpnia
SPRAGNIENI MIŁOŚCI / REŻ. WONG KAR WAI

15 sierpnia
ANNETTE / REŻ. LEOS CARAX

16 sierpnia
TRUPOSZ / REŻ. JIM JARMUSCH

17 sierpnia
NA RAUSZU / REŻ. THOMAS VINTERBERG

18 sierpnia
2046 / REŻ. WONG KAR WAI

22 sierpnia
ŻYCIE ADELI: ROZDZIAŁ 1 I 2
REŻ. ABDELLATIF KECHICHE

23 sierpnia
KAWA I PAPIEROSY / REŻ. JIM JARMUSCH

24 sierpnia
KURIER FRANCUSKI Z LIBERTY, 
KANSAS EVENING SUN  
REŻ. WES ANDERSON

29 sierpnia
ZDRAJCA / REŻ. MARCO BELLOCCHIO

31 sierpnia
OSLO, 31 SIERPNIA / REŻ. JOACHIM TRIER

od poniedziałku do czwartku, 20.00

Nie od dziś wiadomo, że sekretem udanych wakacji jest 
odpowiednie towarzystwo. Właśnie dlatego zapraszamy do 
spędzenia letnich miesięcy u boku Wonga Kar Waia, Rubena 
Östlunda, Pedra Almodovara i wielu innych wybitnych 
reżyserów, których filmy wzbudziły entuzjazm krytyki i zdobyły 
nagrody na najważniejszych festiwalach.
ceny biletów: 18 zł normalny, 16 zł klubowy
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SZTUKA NA EKRANIE MUZYKA NA EKRANIE

Zasłuchani w kinie! Zapraszamy widzów na poświęcone 
gwiazdom estrady filmy dokumentalne, a także retrans-
misje koncertów z ostatnich lat. 
ceny biletów: 35 zł normalny, 30 zł ulgowy

7 sierpnia, niedziela, 12.00
PAVAROTTI W HYDE PARKU
REŻ. CHRISTOPHER SWANN / WIELKA BRYTANIA 2022 /  94’

niedziele, 12.00

Odkryj życie i twórczość wybitnych artystów.  
Podziwiaj z bliska słynne dzieła. Wyrusz w filmową 
podróż po najważniejszych światowych muzeach.
ceny biletów: 35 zł normalny, 30 zł klubowy

10 lipca
DEGAS – UMIŁOWANIE PERFEKCJI
REŻ. DAVID BICKERSTAFF / WIELKA BRYTANIA 2018 / 85’’

14 sierpnia
VERMEER I MUZYKA. SZTUKA MIŁOŚCI I ODPOCZYNKU
REŻ. PHIL GRABSKY /  WIELKA BRYTANIA 2013 / 90’

28 sierpnia
LEONARDO. DZIEŁA WSZYSTKIE
REŻ. PHIL GRABSKY / WIELKA BRYTANIA 2019 / 102’
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Kino Nowe Horyzonty jest zarządzane 
i programowane przez Stowarzyszenie 
Nowe Horyzonty: organizację non-profit.  
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Kino Nowe Horyzonty zastrzega sobie prawo 
do zmian w repertuarze. sprawdź repertuar

KALENDARIUM KNH – LIPIEC

1 PT PREMIERY:  YANG

NOWE HORYZONTY DLA SENIORA:  KOLANO AHED

3 ND DOBRE WRAŻENIA:  WIERSZYKI DOMOWE 
NA EKRANIE

4 PN WAKACJE Z MISTRZAMI:  SŁUŻĄCA

5 WT WAKACJE Z MISTRZAMI:  NIEUSTAJĄCE WAKACJE

6 ŚR PREMIERY:   ENNIO

NOWE HORYZONTY DLA SENIORA:  ENNIO

WAKACJE Z MISTRZAMI:  MORDERSTWO W HOTELU 
HILTON

7 CZ WÓZKOWNIA:  PARYŻ, 13 DZIELNICA

WAKACJE Z MISTRZAMI:  CHUNGKING EXPRESS

8 PT PREMIERY:  SŁABSZE OGNIWO, MARGOT I ALMA, 
THOR: MIŁOŚĆ I GROM, NIEZGASZALNI

NOWE HORYZONTY DLA SENIORA:  
 PARYŻ, 13. DZIELNICA

POKAZ Z MUZYKĄ NA ŻYWO:  ZAGINIONY ŚWIAT

10 ND SZTUKA NA EKRANIE:  DEGAS – UMIŁOWANIE 
PERFEKCJI

11 PN KULTOWE KLASYKI:  WŚCIEKŁOŚĆ

WAKACJE Z MISTRZAMI:  GIRL

12 WT WAKACJE Z MISTRZAMI:  INACZEJ NIŻ W RAJU

13 ŚR NOWE HORYZONTY DLA SENIORA:  A ONI DALEJ 
GRZESZĄ, DOBRY BOŻE!

NAJLEPSZE Z NAJGORSZYCH:  ŁĄCZNIK Z MIAMI

WAKACJE Z MISTRZAMI:  THE SQUARE

14 CZ WÓZKOWNIA:  MIĘDZY DWOMA ŚWIATAMI

WAKACJE Z MISTRZAMI:  UPADŁE ANIOŁY

15 PT PREMIERY:  POWODZENIA, LEO GRANDE, MINIONKI: 
 WEJŚCIE GRU

NOWE HORYZONTY DLA SENIORA:  YANG

BIFOR NOWE HORYZONTY:  MIĘSO

16 SB BIFOR NOWE HORYZONTY:  LOVE

18 PN WAKACJE Z MISTRZAMI:  GRANICA

19 WT WAKACJE Z MISTRZAMI:  POZA PRAWEM

 21 CZ – 31 ND  22 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY 
NOWE HORYZONTY

 



KALENDARIUM KNH – SIERPIEŃ

1 PN PREMIERY:  SUPERBOHATEROWIE, DC LIGA SUPER-
PETS, A ONI DALEJ GRZESZĄ, DOBRY BOŻE, 
PAMIĘTNIKI TATUSIA MUMINKA

WAKACJE Z MISTRZAMI:  EGZAMIN

2 WT WAKACJE Z MISTRZAMI:  MYSTERY TRAIN

3 ŚR NOWE HORYZONTY DLA SENIORA:  SŁABSZE OGNIWO

WAKACJE Z MISTRZAMI:  NASZA MŁODSZA SIOSTRA

4 CZ WÓZKOWNIA:  KSIĘGARNIA W PARYŻU

KINOCIARKI:  DEMON

WAKACJE Z MISTRZAMI:  HAPPY TOGETHER

5 PT NOWE HORYZONTY DLA SENIORA:  MARGOT I ALMA

PREMIERY:  BULLET TRAIN, KAŻDY WIE LEPIEJ

7 ND DOBRE WRAŻENIA:   PAMIĘTNIKI TATUSIA MUMINKA

SZTUKA NA EKRANIE:  PAVAROTTI W HYDE PARKU

8 PN WAKACJE Z MISTRZAMI:  JAK OJCIEC I SYN

9 WT WAKACJE Z MISTRZAMI:  NOC NA ZIEMI

10 ŚR NOWE HORYZONTY DLA SENIORA: 
 SUPERBOHATEROWIE

WAKACJE Z MISTRZAMI:  BÓL I BLASK

11 CZ WÓZKOWNIA:  A ONI DALEJ GRZESZĄ, DOBRY BOŻE!

KINOCIARKI:  LAMENT

WAKACJE Z MISTRZAMI:  SPRAGNIENI MIŁOŚCI

12 PT PREMIERY:  NIE!, GŁUPCY, KUROZAJĄC I ZAGADKA 
CHOMIKA CIEMNOŚCI

NOWE HORYZONTY DLA SENIORA:  MEN

14 ND SZTUKA NA EKRANIE:  VERMEER I MUZYKA. SZTUKA 
MIŁOŚCI I ODPOCZYNKU

15 PN KULTOWE KLASYKI:  DEMONY

WAKACJE Z MISTRZAMI:  ANNETTE

16 WT WAKACJE Z MISTRZAMI:  TRUPOSZ

17 ŚR NOWE HORYZONTY DLA SENIORA:  POWODZENIA, LEO 
GRANDE

WAKACJE Z MISTRZAMI:  NA RAUSZU

17 ŚR NAJLEPSZE Z NAJGORSZYCH:  ŚMIERĆ W MIĘKKIM 
FUTERKU

18 CZ WÓZKOWNIA:  SUPERBOHATEROWIE

KINOCIARKI:  SŁUDZY DIABŁA

WAKACJE Z MISTRZAMI:  2046

19 PT PREMIERY:  WULKAN MIŁOŚCI, GDZIE ŚPIEWAJĄ RAKI

NOWE HORYZONTY DLA SENIORA:  HAPPY TOGETHER

21 ND DOBRE WRAŻENIA:  PAMIĘTNIKI TATUSIA MUMINKA

22 PN WAKACJE Z MISTRZAMI:  ŻYCIE ADELI:  ROZDZIAŁ 1 I 2

23 WT WAKACJE Z MISTRZAMI:  KAWA I PAPIEROSY

24 ŚR WAKACJE Z MISTRZAMI:  KURIER FRANCUSKI 
Z LIBERTY, KANSAS EVENING SUN

25 CZ WÓZKOWNIA:  MARGOT I ALMA

KINOCIARKI:  SMUTEK

26 PT PREMIERY:  CICHA ZIEMIA, BESTIA 

NOWE HORYZONTY DLA SENIORA:  SZCZEGÓŁY POKAZU 
WKRÓTCE

28 ND SZTUKA NA EKRANIE:  LEONARDO. DZIEŁA 
WSZYSTKIE

29 PN WAKACJE Z MISTRZAMI:  ZDRAJCA

31 ŚR NOWE HORYZONTY DLA SENIORA:  GŁUPCY

WAKACJE Z MISTRZAMI:  OSLO, 31 SIERPNIA
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sprawdź repertuar



31.08.2022 
świętuj z nami 
10. urodziny KNH

kino | nowe horyzonty

szczegóły już wkrótce na kinonh.pl


