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premiery

od 3 maja
3 Tranzyt
reżyseria: Christian Petzold

Tranzyt

Dzika grusza

Transit

Ahlat Ağacı

Trenuj jogę w kinie!

reżyseria: Christian Petzold | obsada: Franz Rogowski, Paula Beer,
Godehard Giese | Niemcy, Francja 2018, 101’

reżyseria: Nuri Bilge Ceylan | obsada: Dogu Demirkol, Murat Cemcir,
Bennu Yıldırımlar, Hazar Ergüclü | Francja, Turcja 2018, 188’

Zastrzyk pozytywnej energii w soboty
maja: 4, 11, 18, 25
Start: 8.15 | sala 9, II piętro
Liczba miejsc ograniczona,
bilety w cenie 10 zł (dochód
zostanie przeznaczony na rzecz
Izabeli Kowalskiej – podopiecznej
Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju
Ochrony Zdrowia) do kupienia
w kasie kina i na www.kinonh.pl

Nowy film nagrodzonego Srebrnym Niedźwiedziem Christiana Petzolda. Trzymający w napięciu thriller i poruszający dramat o potrzebie miłości w wojennej zawierusze. Rok
1940. Niemieckie wojska za chwilę zdobędą Paryż. Georg
przyjmuje tożsamość znanego pisarza i postanawia uciec do
Marsylii, skąd dalej popłynie do Meksyku. Po drodze spotyka
jednak Marie – żonę człowieka, pod którego się podszywa.

Nowe dzieło Nuriego Bilge Ceylana, nagrodzonego Złotą
Palmą w Cannes za Zimowy sen. Śledząc losy studenta
Sinana, powracającego do rodzinnego miasteczka na północy Turcji, w szerszej perspektywie obserwujemy gęsty
i złożony portret wielopokoleniowej rodziny.

od 3 maja

od 10 maja

Cała prawda o Szekspirze

Niedobrani

All Is True

Long Shot

reżyseria: Kenneth Branagh | obsada: Kenneth Branagh, Judi Dench,
Ian McKellen, Kathryn Wilder | Wielka Brytania 2018, 101’

reżyseria: Jonathan Levine | obsada: Charlize Theron, Seth Rogen,
June Diane Raphael | USA 2019, 125’

Energetyczna i brawurowo zagrana opowieść o Szekspirze
– tuż po zakończeniu jego kariery literackiej. Choć legendarny pisarz potrafił z wielką wnikliwością opisać naturę człowieka, nie udało mu się jeszcze poznać i do końca
zrozumieć samego siebie. Na ekranie zobaczymy aktorski
koncert wielkich gwiazd, m.in. Kennetha Branagha, Judi
Dench czy Iana McKellena.

Oto duet, który będziemy wspominać z uśmiechem przez
lata: nagrodzona Oscarem Charlize Theron i król niepoprawnych komedii, Seth Rogen (Supersamiec, Wpadka).
Ona pracuje jako sekretarz stanu USA, on – jako dziennikarz, który wiecznie potyka się o własne nogi.

od 10 maja

od 10 maja

śledźcie kinowe premiery,
aktualności i konkursy na:
@KinoNoweHoryzonty
@KinoNH
@KinoNH

Okładka: Słodki koniec dnia
reż. Jacek Borcuch

7 maja, wtorek, 19.00 pokaz przedpremierowy

1 maja, 3 maja, 20.00 – pokazy przedpremierowe
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premiery
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zł

Podły, okrutny, zły

Łowcy czarownic

Asako. Noc i dzień

Gloria Bell

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

Zlogonje

Netemo sametemo

reżyseria: Joe Berlinger | obsada: Lily Collins, Zac Efron, Angela Sarafyan |
USA 2019, 108’

reżyseria: Raško Miljković | obsada: Mihajlo Milavic, Silma Mahmuti |
Serbia, Macedonia 2018, 86’

reżyseria: Ryûsuke Hamaguchi | obsada: Masahiro Higashide, Erika
Karata | Japonia, Francja 2018, 119'

reżyseria: Sebastián Lelio | obsada: obsada: Julianne Moore, John
Turturro, Michael Cera, Brad Garrett | USA, Chile 2018, 102’

Prawdziwa historia seryjnego mordercy Teda Bundy’ego, ktorego zbrodnie wstrząsnęły Ameryką w latach 70-tych. Niewinna twarz mężczyzny skrywa tajemnice brutalnych mordow.
Losy Bundy’ego śledzą całe Stany. Zakochane kobiety przyjeżdżają na rozprawy sądowe. Bundy zyskuje medialną sławę.

Schowajcie się, Avengersi, nadciągają Łowcy Czarownic!
Jovan ma dwa oblicza. W dzień jest zamkniętym w sobie
chłopcem z niepełnosprawnością, ale w nocy przeistacza
się w Cienia – nieustraszonego superbohatera. Gdy w klasie pojawia się nowa koleżanka, buntownicza Milica, między dziećmi rodzi się przyjaźń.

Rewelacja festiwalu w Cannes; ambitny romans porównywany z dziełami Erika Rohmera i Zawrotem głowy Alfreda
Hitchcocka. Asako zakochuje się w tajemniczym Baku.
Pewnego dnia chłopak znika bez śladu. Dwa lata później,
po przeprowadzce do Tokio, Asako zaczyna spotykać się
Ryohei, który wygląda dokładnie jak Baku, ale ma zupełnie
inną osobowość.

Aktorski popis nagrodzonej Oscarem Julianne Moore w nowym filmie Sebastiána Lelio, autora obsypanej nagrodami
Fantastycznej kobiety. Tytułowa Gloria, mieszkająca w Los
Angeles rozwódka, swoją pogodą ducha, energią i apetytem na życie potrafi zawstydzić niejednego nastolatka.
Pewnego dnia na jej drodze pojawi się nowy mężczyzna
(John Turturro), a z nim – nowe uroki (i kłopoty) związane
z ponownym odkrywaniem miłości.

od 24 maja

od 24 maja

4 MAJA, 19.00 – pokaz przedpremierowy
od 10 maja

Słodki koniec dnia

dla dzieci

od 17 maja

Podwójne życie
Doubles vies

reżyseria: Jacek Borcuch | obsada: Krystyna Janda, Kasia Smutniak,
Vincent Riotta, Antonio Catania | Polska 2019, 97’

reżyseria: Olivier Assayas | obsada: Juliette Binoche, Guillaume Canet,
Vincent Macaigne | Francja 2018, 108’

Wielki powrót Krystyny Jandy i znakomita rola Kasi Smutniak.
W filmie poznajemy losy mieszkającej na włoskiej prowincji
Marii, laureatki Nagrody Nobla, której pozornie poukładane
życie zostaje wywrócone do góry nogami po wygłoszeniu
przez nią szokującej, niepoprawnie politycznej mowy.

Nowy film Oliviera Assayasa (Sils Maria) to uwodzicielska
i przewrotna historia o miłości, zdradach i pogoni za karierą.
W Podwójnym życiu obserwujemy nietypowy wielokąt miłosny,w skład którego wchodzą m.in. niespełniony pisarz,
jego wydawca, słynna aktorka czy prominentny polityk.

10 maja, 19.00 – pokaz premierowy i spotkanie z JACKIEM
BORCUCHEM

8 maja, 20.00 – pokaz przedpremierowy w klubie wysokich
obcasów

od 10 maja

od 17 maja

Aladyn

dla dzieci

Wymarzony

Aladdin

Pupille

reżyseria: Guy Ritchie | Obsada: Mena Massoud, Naomi Scott, Will
Smith | USA 2019, 99' | wersje z dubbingiem i z napisami

reżyseria: Jeanne Herry | obsada: Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche,
Elodie Bouchez | Francja 2018, 115’

Klasyczna animacja Disneya opowiedziana na nowo przez
Guy’a Ritchiego – mistrza kina łotrzykowego (m.in. Sherlock
Holmes). W nowej, aktorskiej wersji historii ulicznego rozrabiaki Aladyna (Mena Massoud) zobaczymy m.in. Willa
Smitha w roli słynnego dżina.

Wielki przebój we francuskich kinach. Poruszająca, pełna ciepła historia maleńkiego Theo, który zaraz po narodzinach zostaje oddany do adopcji. Jego tymczasowym
opiekunem zostaje Jean. Między bohaterami momentalnie rodzi się silna więź. Ich relacja zostanie wystawiona
na próbę, kiedy na scenę wkroczy Alice, która zostaje wytypowana jako idealna kandydatka na nową mamę Theo.

od 24 maja

od 24 maja
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Po seansie warsztaty artystyczne dla dzieci

Pokémon: Detektyw Pikachu

dla dzieci

Pokémon Detective Pikachu

Dzień czekolady

dla dzieci

Filmowe poranki

dla dzieci

reżyseria: Rob Letterman | Japonia, USA 2019, 104’

reżyseria: Jacek Piotr Bławut | obsada: Julia Odzimek, Leo Stubbs,
Dawid Ogrodnik, Magdalena Cielecka, Tomasz Kot | Polska, 75'

Pikachu mówiący głosem Deadpoola: to nie może się nie
udać. Po serii bajek i filmów dla młodzieży, w końcu doczekaliśmy się historii w świecie Pokemonów, która zachwyci
także dwudziesto – i trzydziestolatków, z nostalgią wspominających pokemonowe szaleństwo. Tym razem Pikaczu
(Ryan Reynolds) wcieli się w detektywa na tropie wielkiego
spisku. Duża dawka czarnego humoru gwarantowana.

Ekranizacja bestsellerowej książki dla młodego czytelnika. Magdalena Cielecka, Tomasz Kot i inne polskie gwiazdy
zapraszają do świata pełnego magii. Główni bohaterowie,
Monika i Dawid, przenoszą się do czarodziejskiego wymiaru, w którym mieszkają pożeracze dni tygodnia. Wspólnie
muszą dowiedzieć się, jak cofnąć czas i co zrobić, aby
uciec przed wiedźmą wykradającą wspomnienia.

od 31 maja

od 31 maja

4–5 maja, sobota–niedziela, 10.00
Co to za stwór?, 38’
Rodzina Treflików – Obcy,
Bali – Śpię u Tamary,
Mami Fatale – Herbatka z Trollem,
Przytul mnie – Potwory

Sauvage

Sobota: Warsztaty artystyczne dla dzieci
Niedziela: Warsztaty – Wrocławski Teatr Pantomimy

reżyseria: Robert Rodriguez | USA 2019, 87' | film animowany

reżyseria: Camille Vidal-Naquet | obsada: Félix Maritaud, Eric Bernard |
Francja 2018, 97’

Szalona komedia z pozytywnym przesłaniem. Paskudy są
miłe, bystre i życzliwe, ale nietypowa uroda wyklucza je ze
świata pięknych lalek. Pogodzone ze swoim losem wiodą
spokojny żywot w położonej na uboczu mieścinie. Dla zadziornej Moxy to jednak za mało: razem z grupą przyjaciół
postanawia przedostać się do miasta „lalek idealnych”.

Obsypany nagrodami (m.in. na Festiwalu w Cannes) portret 22-letniego Léo, który spotyka się z mężczyznami za
pieniądze. Camille Vidal-Naquet, reżyser filmu, znakomicie balansuje między intymną, osobistą historią młodego
chłopaka a przenikliwą opowieścią o społecznym wyobcowaniu i oderwaniu od skostniałych norm.

11–12 maja, sobota–niedziela, 10.00
Zasady gry, 38’
Kot Miro – Pograjmy w piłkę,
Rodzina Treflików – Gra,
Bali – To nieładnie oszukiwać,
Pamiętnik Florki – Torba

od 31 maja

od 31 maja

Paskudy. Uglydolls

dla dzieci

UglyDolls

W programie zestawy filmów animowanych – klasyczne
i nowe produkcje. Po każdym seansie zapraszamy dzieci
na warsztaty z animatorami.
Cena biletu: 12 zł

Sobota: Warsztaty artystyczne dla dzieci
Niedziela: Warsztaty – Wrocławski Teatr Pantomimy

19 maja, niedziela, 10.00
Skrzydlate historie, 40’
Agatka – Samolot,
Hip-Hip i Hurra – Skrzydlaty idol,
Rodzina Treflików – Babski wieczór,
Reksio – Reksio i szpaki
Po seansie warsztaty z Wrocławskim Teatrem
Pantomimy
25 maja, sobota, 10.00
Ernest i Celestyna w zimie, 45'
reż. Julien Chheng, Jean-Christophe Roger | Francja 2017
Po seansie warsztaty artystyczne dla dzieci
pokaz w ramach 10. przeglądu nowego kina francuskiego
26 maja, niedziela, 10.00
Smacznego, 38'
Rodzina Treflików – Przepis na ciasto,
Kot Miro – Przepyszny piknik,
Bali – Jestem kucharzem,
Mami Fatale – Kaprawy Gulasz
Po seansie warsztaty z Wrocławskim Teatrem
Pantomimy

nasze cykle

18 maja, dobota, 10.00
Kino Dzieci i VOX prezentują:
Basia – Zestaw filmów krótkich, 55’
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Wózkownia – kulturalne
czwartki dla rodziców

nasze cykle

nasze cykle

8

Misja Wózkowni jest prosta. Zapraszamy do kina rodziców:
na dobry film, spotkania z ciekawymi ludźmi, dyskusje.
Przyjdźcie z dziećmi. Cena biletu: 12 zł
9 maja, czwartek, 11.00
Jutro albo pojutrze
reż. Bing Liu | USA 2018, 100’
Warsztaty: Postępowanie w przypadku ran, urazów
i oparzeń. Prowadząca: Agnieszka Wieszaczewska,
ratownik medyczny. Od 2011 roku związana
z wrocławską firmą Akademia Pierwszej Pomocy.
16 maja, czwartek, 11.00
Słodki koniec dnia
reż. Jacek Borcuch | Polska 2019, 92’
Warsztaty: Jak utrzymać namiętność w związku
po narodzinach dziecka. Prowadząca: Ewa Cetera,
coach i terapeutka seksualności, doula, mama trójki
dzieci, pracuje indywidualnie i z parami, prowadzi
warsztaty.
23 maja, czwartek, 11.00
Asako. Dzień i noc
reż. Ryûsuke Hamaguchi | Francja, Japonia 2019, 100’
Warsztaty: Dlaczego warto dbać o higienę
psychiczna i w jaki sposób to robić? Prowadząca:
Anna Cieślik, założycielka Pracowni Rozwoju,
trenerka biznesu, psycholożka, eduzmieniaczka.
30 maja, czwartek, 11.00
Gloria Bell
reż. Sebastián Lelio | Chile, USA 2018, 102’

Pociągi pod specjalnym nadzorem | reż. Jirí Menzel

Małżeństwo z rozsądku | reż. Stanisław Bareja

Nowe Horyzonty dla Seniora

Akademia Kina Światowego

Akademia Polskiego Filmu

Cykl przygotowany specjalnie dla seniorów. Każdy seans
poprzedzać będzie kilkunastominutowa prelekcja, wprowadzająca w tematykę i konteksty wyświetlanego filmu
Cena biletu: 10 zł
3,5 zł – kawa/kawa z mlekiem i herbata w dniu
seansu, za okazaniem biletu

Cena biletu na pojedyncze zajęcia: 22 zł

Cena biletu na pojedyncze zajęcia: 20 zł

7 maja 2019, 17.00
Filmowy modernizm
wykład: dr Paulina Kwiatkowska
Zeszłego roku w Marienbadzie
reż. Alain Resnais | Francja, Włochy 1961, 94’

8 maja, 17.00
Filozofujące widowisko
wykład: prof. Arkadiusz Lewicki
Rękopis znaleziony w Saragossie
reż. Wojciech Jerzy Has | Polska 1964, 191’

14 maja 2019, 17.00
Czechosłowacka Nowa Fala
wykład: dr Dawid Junke
Pociągi pod specjalnym nadzorem
reż. Jirí Menzel | Czechosłowacja 1966, 89’

15 maja, 17.00
Polskie kino popularne w latach 60.
wykład: mgr Robert Dudziński
Prawo i pięść
reż. Jerzy Hoffman, Edward Skórzewski | Polska 1964, 92’
Małżeństwo z rozsądku | reż. S. Bareja | Polska 1967, 90’

Po seansie dyskusja o obejrzanym filmie.
8 maja, środa, 14.00
Kurier
reż. Władysław Pasikowski | Polska 2019, 100’
15 maja, środa, 14.00
Kafarnaum
reż. Nadine Labaki | Liban, USA 2018, 121’
22 maja, środa, 14.00
Słodki koniec dnia
reż. Jacek Borcuch | Polska 2019, 92’
29 maja, środa, 14.00
Genesis 2.0
reż. Christian Frei, Maksim Arbugajew | Szwajcaria, Chiny,
Rosja, Korea Płd., USA 2018, 113’

21 maja 2019, 17.00
Kino Dalekiego Wschodu
wykład: mgr Dawid Głownia
Rashomon
reż. Akira Kurosawa | Japonia 1950, 88’
28 maja 2019, 17.00
Cinéma vérité i kino bezpośrednie
wykład: prof. Mirosław Przylipiak
Piękny maj
reż. Chris Marker | Francja 1963, 165’

22 maja 2019, 17.00
Kino Jerzego Skolimowskiego
wykład: mgr Robert Zontek
Rysopis | reż. Jerzy Skolimowski | Polska 1964, 71’
Walkower | reż. Jerzy Skolimowski | Polska 1965, 77’
29 maja 2019, 17.00
Nowe kino polskie – cześć I
wykład: prof. Mirosław Przylipiak
Żywot Mateusza* | reż. Witold Leszczyński | Polska 1967, 80’
Słońce wschodzi raz na dzień | reż. H. Kluba | Polska 1967, 90’
*English subtitles
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Tokarczuk
Dutkiewicz
Janerka
Miodek

Polish Cinema for Beginners –
On The Road
Cena biletu / Tickets price: 17 zł
We set off in the spring! In the 12th season of Polish
Cinema for Beginners under the slogan On the Road, we
will watch Polish films in which the theme of travelling
is the key – the one in space, and the metaphorical one.
These will be both classic road movies, reviving the myth
of wandering through life, searching, great adventure
and liberation from false values. The screenings will be
accompanied by lectures and meetings with filmmakers,
film experts and experts.
Meeting #3 walk
9 maja, czwartek, 19.00 / May 9th, Thursday, 7 pm
Ułaskawienie / Pardon
reż. / dir. Jan Jakub Kolski | Polska / Poland 2018, 120'
gość / guest: Paweł Kosuń – producent / producer
Meeting #4 car
23 maja, czwartek, 19.00 / May 23th, Thursday, 7 pm
Ida
reż. / dir. Paweł Pawlikowski | Polska, Dania, Wielka
Brytania 2013, 80’

moje filmy
znani wrocławianie
i ich kino
„Moje filmy” to cykl, w ramach którego proponujemy
widzom spotkania ze znanymi ludźmi związanymi
z Wrocławiem. Nasi goście – postaci ze świata kultury,
polityki i nauki – zaproszą na projekcję swojego ulubionego
filmu, a po seansie wezmą udział w spotkaniu z publicznością. W trakcie rozmów goście opowiedzą o tym, za co cenią
sztukę filmową i jak zaczęła się ich fascynacja kinem.
Bilet obejmuje pokaz filmu i spotkanie z gościem
Spotkania z gośćmi poprowadzi krytyk filmowy
i programer Kina Nowe Horyzonty, Piotr Czerkawski
15 maja, środa, godz. 19.00
Yesterday
reż. Radosław Piwowarski, Polska 1984, 87’
Lech Janerka – muzyk, kompozytor i autor tekstów
12 czerwca, środa, godz. 19.00
Dzień świra
reż. Marek Koterski, Polska 2002, 93’
Jan Miodek – profesor nauk humanistycznych, językoznawca, popularyzator wiedzy o języku polskim

EFA
Young Audience
Award 2019
5 maja
EFA Young Audience Award 2019 to międzynarodowe wydarzenie kulturalne skierowane do młodych widzów w wieku
12–14 lat z całej Europy. Odbędzie się równolegle w 55
miastach w 34 państwach. Młodzi widzowie będą pełnili
rolę profesjonalnego jury i głosowali na zwycięzcę po projekcjach konkursowych filmow wybranych przez Europejską
Akademię Filmową.

Spotkania z kolorem
w Kinie Nowe Horyzonty

dla dzieci

Od 12 maja rusza artystyczny program dla dzieci w wieku
6+. Podczas każdego warsztatu dzieci ćwiczyć będą sztukę
malowania różnymi przedmiotami. Rodzice w tym czasie
będą mogli pójść na wybrany film – kino szykuje specjalny
repertuar na czas trwania zajęć.
Pierwsza część programu „Spotkania z Kolorem” zakończy
się wystawą i koncertem piosenek z bajek, baśni i filmów
dla dzieci z lat 80., a to wszystko z okazji Dnia Dziecka.
12, 19, 26 maja, 12.30
II piętro – otwarte warsztaty malarskie dla dzieci
1 czerwca, 12.00
I piętro – wielka wystawa prac malarskich
12.30
parter – koncert Marty Kołodziejczyk

Porwanie Michela Houellebecqa
i spotkanie z tłumaczką
Beatą Geppert
Cena biletu: 15 zł
Michel Houellebecq nie zwalnia tempa. W ciągu ostatnich
trzech lat jeden z najgłośniejszych pisarzy naszych czasów zdążył wydać esej o filozofii Schopenhauera, zagrać
w dwóch filmach, a nawet wziąć ślub. Przede wszystkim jednak ukończył pisanie nowej książki. Powieść pod wszystko
mówiącym tytułem Serotonina wzbudziła entuzjastyczne
reakcje francuskiej prasy. Zadebiutuje w poskich księgarniach już 15 maja. Kilka dni później otrzymamy natomiast
szansę przyjrzenia się innemu wcieleniu francuskiego
artysty. Pretekstu do namysłu dostarczy nam specjalny
pokaz świetnie ocenianego Porwania Michela Houellebecqa.
W dokumencie Guillaume’a Nicloux tytułowy bohater prowokuje, błyskotliwie pogrywa z własnym wizerunkiem, a nawet
wygłasza rewolucyjne sądy na temat Polski i Polaków. O niewątpliwym fenomenie Houellebecqa będziemy mieli okazję
porozmawiać na specjalnym spotkaniu po seansie.
17 maja, piątek, 19.00
Porwanie Michela Houellebecqa
reż. Guillaume Nicloux | Francja 2014, 93’

wydarzenia specjalne

nasze cykle
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Przegląd Nowego
Kina Francuskiego

Adaptacja kultowego francuskiego komiksu dla dzieci.
Becassine, guwernantka o gołębim sercu, której największym marzeniem jest wyjazd do Paryża, musi stawić czoła
podstępnemu lalkarzowi i uratować markizę de Grand-Air
przed bankructwem.

Ceny biletów: 18 zł normalny, 15 zł klubowy
24 maja, piątek, 20.00
Wymarzony
reż. Jeanne Herry | Francja 2018, 107’
Alice od lat marzy o dziecku, ale wie, że nigdy nie będzie
mogła urodzić. Maleńki Theo zaraz po narodzinach zostaje
oddany przez nastoletnią matkę. Jean od lat prowadzi tymczasowy dom dla dzieci czekających na swoich nowych
rodziców. Losy tej trójki splotą się w opowieści o poszukiwaniu miłości i własnego miejsca na Ziemi.
25 maja, sobota, 10.00
Ernest i Celestyna w zimie
reż. Julien Chheng, Jean-Christophe Roger |
Francja 2017, 45’

dla dzieci

Ernest to ogromny niedźwiedź, który lubi muzykę i konfitury i który przygarnął do siebie małą bezdomną myszkę,
Celestynę. Dwójka przyjaciół nigdy się nudzi! Kiedy spada
pierwszy śnieg jest to znak, że wkrótce Ernest zapadnie
w zimowy sen. Trzeba wszystko przygotować!
pokaz w ramach poranków filmowych
25 maja, sobota, 20.00
Na zawsze razem
reż. Mikhaël Hers | Francja 2018, 107’
24 letni David żyje z dnia na dzień. Utrzymuje się z dorywczej
pracy i ciągle odkłada na później poważne decyzje. Kiedy
jego siostra ginie w tragicznych okolicznościach, David
będzie musiał zaopiekować się małą siostrzenicą.
26 maja, niedziela, 16.00
Becassine
reż. Denis Podalydès | Francja 2017, 104’

nasze cykle

wydarzenia specjalne
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26 maja, 20.00
Niezatapialni
reż. Gilles Lellouche | Francja, Belgia 2018, 122’
Grupa mężczyzn po czterdziestce tworzy pierwszą w historii męską drużynę pływaków synchronicznych. Pomimo
sceptycyzmu i szyderstw otoczenia, z zapałem trenują pod
okiem Delphine – byłej gwiazdy wodnego baletu. Razem
rozpoczynają niezwykłą przygodę, która pozwoli im lepiej
zrozumieć siebie i innych.
27 maja, poniedziałek, 20.00
Dom na morzem
reż. Robert Guédiguian | Francja 2017, 107’
W malowniczej zatoce w okolicach Marsylii znajduje się
piękna willa. Przy umierającym ojcu gromadzi się trójka
jego dorosłych dzieci: Angela, Joseph i Armand. Rodzinne
spotkanie po latach zakłóca pojawienie się niespodziewanych przybyszy z zatopionej łodzi.
28 maja, wtorek, 20.00
Ból
reż. Emmanuel Finkiel | Francja 2017, 126’

29 maja, środa, 20.00
Na wojnie
reż. Stéphane Brizé | Francja 2018, 113’

30 maja, czwartek, 20.00
Tajemnica Henriego Picka
reż. Rémi Bezançon | Francja 2018, 101’

Francuski kandydat do Oscara 2019. Czerwiec 1944 r. Francja
wciąż jest pod okupacją niemiecką. Pisarz Robert Antelme,
ważny działacz ruchu oporu, zostaje aresztowany i deportowany. Jego młoda żona Marguerite szaleje z niepokoju,
nie mając o nim wieści. Kiedy na jej drodze staje francuski
Gestapowiec, kobieta nawiązuje z nim niebezpieczną grę,
która być może ocali jej męża.

Laurent Amédéo, pracownik fabryki części samochodowych
Perrin Industrie organizuje strajk przeciwko zamknięciu
tego ważnego dla lokalnej społeczności miejsca pracy.
Rozpoczyna się dyplomatyczna wojna podjazdowa z władzami koncernu, w której stawką jest dobrobyt 1100
pracowników.

W bibliotece na prowincji zostaje odnaleziony maszynopis
podpisany nazwiskiem Henriego Picka, prostego człowieka
kojarzonego raczej z prowadzeniem pizzerii w małym miasteczku niż z literacką twórczością. Utrzymana w doskonałym tempie komedia kryminalna, pełna zwrotów akcji,
niespodzianek i ślepych uliczek.
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Kubrick do kwadratu

Kultowe NoHo: Pulp Fiction

Wizjoner i artysta totalny, który zamieniał w złoto każdy
gatunek filmowy: od historii kostiumowych, przez dramaty obyczajowe, na kosmicznych epopejach kończąc.
W 20. rocznicę śmierci genialnego Stanleya Kubricka
zapraszamy do Kina Nowe Horyzonty na pokazy jego
dwóch (zapomnianych) arcydzieł: Lolity z 1962 roku
oraz Barry’ego Lyndona z 1975 roku. „Kubrick do kwadratu” jest wydarzeniem towarzyszącym tegorocznej
edycji festiwalu Musica Electronica Nova, w programie którego znalazł się specjalny pokaz 2001: Odysei
kosmicznej z muzyką na żywo w wykonaniu NFM
Filharmonii Wrocławskiej oraz Chóru NFM pod batutą
Adriana Prabavay (17.05, godz. 19:00, NFM, Sala Główna).

Seans urodzinowy w Kinie Nowe Horyzonty. To będą kultowe urodziny. 25 lat temu Quentin Tarantino dał światu
Pulp Fiction, na zawsze odmieniając oblicze kina. W maju
tego roku mija dokładnie ćwierć wieku od premierowego
pokazu filmu i grzechem byłoby przegapić taką okazję.
Krawaty nieobowiązkowe.

Cena biletu: 15 zł

21 maja, wtorek, godz. 19.30
Lolita
reż. Stanley Kubrick | USA, Wielka Brytania 1962, 152’
22 maja, środa, godz. 19.30
Barry Lyndon
reż. Stanley Kubrick | USA, Wielka Brytania 1975, 184’

wydarzenia specjalne

nasze cykle
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Cena biletu: 20 zł normalny, 18 zł klubowy

25 maja, sobota, 19.30
Pulp Fiction
reż. Quentin Tarantino | USA 1994, 154’

Specjalne pokazy zwycięzców
18. MFF Nowe Horyzonty
W pierwszej połowie czerwca zapraszamy na jedyne
we Wrocławiu pozafestiwalowe pokazy Holiday – zdobywcy Grand Prix i Siedzącego słonia – laureata Nagrody
Publiczności 18. MFF Nowe Horyzonty – największego festiwalu filmowego w Polsce. Specjalne seanse zwycięzców
wrocławskiej imprezy to unikatowa szansa, żeby poczuć
festiwalową atmosferę i przygotować się na tegoroczną
odsłonę wydarzenia. Pokaz Holiday będzie połączony ze
spotkaniem z Romanem Gutkiem, pomysłodawcą i dyrektorem MFF Nowe Horyzonty, oraz Marcinem Pieńkowskim,
dyrektorem artystycznym festiwalu.
11 czerwca, wtorek, 19.00
Holiday
reż. Isabella Eklöf | Dania, Holandia, Szwecja 2018, 92’

Holiday Isabelli Eklöf zaczyna się jak obietnica niezapomnianych wakacji – tureckie wybrzeże, drinki z palemką,
dom z basenem, a w nim bogate towarzystwo. I tylko twarz
młodziutkiej, niebywale atrakcyjnej Saschy zdradza czujność i napięcie kryjące się pod niewinnym uśmiechem. Eklöf
w niepokojący, przenikliwy i magnetycznie przyciągający
sposób portretuje świat współczesnej przestępczości,
w którego sidła wpada główna bohaterka.
15 czerwca, sobota, 16.00
Siedzący słoń
reż. Hu Bo | Chiny 2018, 230’
Perfekcyjne połączenie kina protestu i klimatu rodem z filmów noir. W filmie obserwujemy zrealizowaną z rozmachem
panoramę międzyludzkich relacji, na których piętno odciska
moralna korupcja. Siedzący słoń to nie tylko mocna, szczera
do bólu diagnoza współczesnych Chin, lecz także jeden
z najbardziej poruszających obrazów straconej młodości.
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Bolshoi Ballet Live – transmisje
i retransmisje spektakli
baletowych z Teatru Bolszoj
Art Beats – sztuka
renesansu i baroku

Wystawa
na Ekranie

British Museum
prezentuje

SEZON 2018/2019
Cena biletu: 60 zł

Ceny biletów: 30 zł normalny,
20 zł ulgowy

Cena biletów: 30 zł normalny,
20 zł ulgowy

Cena biletów: 30 zł normalny,
20 zł ulgowy

2 czerwca, niedziela, 16.00
„Nenufary” Moneta

9 czerwca, niedziela 16.00
Van Gogh i Japonia

26 maja, niedziela, 16.00
Hokusai

Dokument opowiada o pochodzeniu
i powstaniu ogromnego dzieła sztuki, które zerwało z wszelkimi konwencjami. Jest to opowieść o obsesji
artysty na punkcie światła i wody,
z której malarz nie mógł się wyrwać,
więc przekształcił ją w swój własny
rodzaj magii. To także opowieśćo radykalnych ideach, które zrewolucjonizowały sztukę współczesną.

Zazdroszczę Japończykom – napisał
van Gogh do swojego brata. Choć
nigdy nie odwiedził Japonii, to kraj
ten wywarł wielki wpływ na niego
samego i jego sztukę. Odwiedzając nowe galerie sztuki japońskiej
w Paryżu, a następnie tworząc swój
własny wizerunek Japonii – poprzez
dogłębne badania i szczegółowe
dyskusje z innymi artystami –
spotkanie van Gogha z japońskimi
dziełami sztuki nadało jego pracom
nowy i ekscytujący kierunek.

Film opowiada o życiu i twórczości
Hokusaia w hermetycznym świecie japońskiej kultury. Katsushika
Hokusai urodził się w roku 1760
w Edo. W wieku piętnastu lat zaczął
się uczyć tworzenia drzeworytów,
przez lata zajmował się ilustrowaniem książek i malowaniem portretów aktorów teatru kabuki. W swoich
pracach badał zarówno aspekty
fizyczne człowieka, jak i obsesyjnie
eksplorował świat duchowy.

19 maja, niedziela, 17.00
TRANSMISJA HD LIVE
Carmen-Suita | Pietruszka
muzyka: Georges Bizet, Rodion Szczedrin (Carmen),
Igor Strawiński (Pietruszka)
choreografia: Alberto Alonso (Carmen),
Edward Clug (Pietruszka)
czas trwania: około 2 godzin i 20 minut
„Zawsze pragnęłam zatańczyć Carmen” – pisała we wspomnieniach Maja Plisiecka, genialna primabalerina Teatru
Bolszoj. Tancerka sama więc napisała libretto i niemal
zmusiła męża, kompozytora Rodiona Szczedrina, do
stworzenia na bazie muzyki z opery Bizeta nowej suity.
Na koniec znalazła idealnego choreografa – Kubańczyka
Alberta Alonso, który akurat gościł w Moskwie ze swoim
zespołem. Wieczór dopełni nowa interpretacja choreograficzna baletu Igora Strawińskiego Pietruszka, opowiadającego o smutkach i radościach małej kukiełki, Piotrusia.
więcej informacji na

wydarzenia specjalne

wydarzenia specjalne
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Transmisje oper na żywo
z The Metropolitan Opera
sezon 2018/2019
Cena biletu: 70 zł
11 maja, sobota, 18.00
PO RAZ PIERWSZY W HD
Dialogi karmelitanek | Francis Poulenc
dyrygent: Yannick Nézet-Séguin
reżyseria: John Dexter
Długa droga wiodła od prawdziwego wydarzenia – skazania na śmierć karmelitanek z zakonu w Compiègne podczas
Wielkiej Rewolucji Francuskiej (1789) – do prapremiery
Dialogów karmelitanek w La Scali w 1957 roku. Najpierw
ich losy opisała w powieści Gertrude von Le Fort. Potem
historia zakonnic pojawiła się na scenie teatralnej. Sztuka
przykuła uwagę Francisa Poulenca, który skomponował
do niej intymną muzykę, nie wprowadzając prawie żadnych skrótów w tekście. Hrabianka Blanche wstępuje do
klasztoru, który wkrótce potem zostaje zniszczony przez
rewolucję. Dziewczyna ucieka, inne zakonnice zostają
skazane na ścięcie. W ostatnim momencie Blanche dobrowolnie przyłącza się do nich i wchodzi na szafot.

Cykl The Met: Live in HD jest realizowany
dzięki szczodremu finansowemu wsparciu
jego fundatora, czyli
Globalnym sponsorem
cyklu The Met: Live
in HD jest także

więcej informacji na
Transmisje
w technologii HD
są wspierane przez

wydarzenia specjalne

wydarzenia specjalne
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letnie powtórki
najlepszych spektakli
30.06 | niedziela | 17.00
Romeo i Julia
The Met

14.07 | niedziela | 17.00
Śpiąca królewna
Bolszoj Ballet

18.08 | niedziela | 17.00
Antoniusz i Kleopatra
National Theatre

bilety do kupienia w kasach
i na www.kinonh.pl
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The Metropolitan Opera Live –
nowy sezon 2019/2020

wydarzenia specjalne

wydarzenia specjalne
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Cena biletu pojedynczego: 70 zł

Bolshoi Ballet Live –
nowy sezon 2019/2020
Cena biletu pojedynczego: 60 zł,
27 października, niedziela, 16.00
Rajmonda
TRANSMISJA HD LIVE
muzyka: Aleksandr Głazunow
choreografia: Jurij Grigorowicz na podstawie choreografii
Mariusa Petipy i Aleksandra Gorskiego
17 listopada, niedziela, 16.00
Korsarz
TRANSMISJA HD spektakl z 2017 roku
muzyka: Adolphe Adam | choreografia: Aleksiej Ratmański
i Jurij Burłaka na podstawie choreografii Mariusa Petipy

15 grudnia, niedziela, 16.00
Dziadek do orzechów
RETRANSMISJA HD spektakl z 2018 roku
muzyka: Piotr Czajkowski | choreografia: Jurij Grigorowicz
26 stycznia, niedziela, 16.00
Giselle
TRANSMISJA HD NOWA OBSADA
muzyka: Adolphe Adam | choreografia: Aleksiej Ratmański
23 luty, niedziela, 16.00
Jezioro łabędzie
TRANSMISJA HD NOWA OBSADA
muzyka: Piotr Czajkowski | choreografia: Jurij Grigorowicz
na podstawie choreografii Mariusa Petipy i Lwa Iwanowa
19 kwietnia, niedziela, 17.00
Klejnoty
TRANSMISJA HD NOWA OBSADA
muzyka: Gabriel Fauré, Igor Strawiński, Piotr Czajkowski
choreografia: George Balanchine

12 października, sobota, 18.55
Turandot | Giacomo Puccini
NOWA OBSADA
dyrygent: Yannick Nézet-Séguin
reżyseria i scenografia: Franco Zeffirelli
26 października, sobota, 18.55
Manon | Jules Massenet
NOWA OBSADA
dyrygent: Maurizio Benini | reżyseria: Laurent Pelly

1 lutego, sobota, 18.55
Porgy and Bess | George Gershwin
PREMIERA SEZONU
dyrygent: David Robertson
reżyseria: James Robinson

9 listopada, sobota, 18.55
Madame Butterfly | Giacomo Puccini
NOWA OBSADA
dyrygent: Pier Giorgio Morandi
reżyseria: Anthony Minghella

29 lutego, sobota, 18.55
Agrypina | Georg Friedrich Händel
PRAPREMIERA MET
dyrygent: Harry Bicket
reżyseria: Sir David McVicar

23 listopada, sobota, 18.55
Echnaton | Philip Glass
NOWA OBSADA
dyrygent: Karen Kamensek
reżyseria: Phelim McDermott

14 marca, sobota, 18.55
Holender tułacz | Richard Wagner
PREMIERA SEZONU
dyrygent: Valery Gergiev
reżyseria: François Girard

7 grudnia, sobota, 18.55
Zaczarowany flet | Wolfgang Amadeus Mozart
POWTÓRKA SPEKTAKLU Z 30.12.2006
dyrygent: James Levine
reżyseria i kostiumy: Julie Taymor

11 kwietnia, sobota, 18.55
Tosca | Giacomo Puccini
NOWA OBSADA
dyrygent: Bertrand De Billy
reżyseria: Sir David McVicar

11 stycznia, sobota, 18.55
Wozzeck | Alban Berg
PREMIERA SEZONU
dyrygent: Yannick Nézet-Séguin
reżyseria: William Kentridge

9 maja 2020, sobota, 18.55
Maria Stuart | Gaetano Donizetti
NOWA OBSADA
dyrygent: Maurizio Benini
reżyseria: Sir David McVicar
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Dzień Dziecka w KNH

dla dzieci

Kino Nowe Horyzonty zaprasza młodszych i starszych kinomanów na Dzień Dziecka. Przez 2 dni na pokładzie Kina Nowe
Horyzonty dzieci znajdą liczne, nie tylko filmowe, atrakcje.

Poranki filmowe, niespodzianki, przygody, konkursy, gry
i zabawy, warsztaty dla dzieci w różnym wieku.
Zapraszamy!

1 czerwca, sobota
10.00 | poranki filmowe z warsztatami
12.00 | wielka wystawa prac malarskich | I piętro kina*
12.30 | koncert Marty Kołodziejczyk z akompaniamentem gitary i uczniów ze szkoły śpiewu. | W programie:
piosenki z bajek, baśni i filmów dla dzieci lat 80. czyli
wspaniała podróż sentymentalna dla rodziców, a wesoła
zabawa dla dzieci*

1 czerwca, sobota i 2 czerwca, niedziela
10.00 | poranki filmowe z warsztatami
10.15, 13.00, 15.45 | Aladyn dubbing
18.30 | Aladyn napisy
11.30, 13.00, 14.30, 16.00 | Basia 2
12.00, 13.45, 15.30, 17.15 | Dzień czekolady
10.15, 12.30, 14.45, 17.00 | Paskudy. Uglydolls

*w ramach „Spotkań z kolorem”

szczegółowe informacje na www.kinonh.pl

ceny biletów

Zapowiedzi

tani poniedziałek

Premiery

zł

wtorek – czwartek, piątek do 16.00

17

zł

piątek od 16.00, sobota – niedziela

20

zł

dla posiadaczy karty klubu przyjaciół
kina nowe horyzonty wtorek – niedziela

15

zł

dla posiadaczy karty urbancard premium
wtorek – czwartek, piątek do 16.00

16
18

zł

piątek od 16.00, sobota – niedziela

od 7 czerwca
Jestem William | reż. Jonas Elmer
Królowa Kier | reż. May el-Toukhy
Milcząca rewolucja | reż. Lars Kraume
Rocketman | reż. Dexter Fletcher
od 14 czerwca
Krew Boga | reż. Bartosz Konopka
Men in Black International | reż. F. Gary Gray
Tajemnice Joan | reż. Trevor Nunn
od 21 czerwca
Masza i niedźwiedź: Nowe przygody
Petra | reż. Jaime Rosales
od 28 czerwca
Anna | reż. Luc Besson
Sekretne życie zwierzaków domowych 2
reż. Chris Renaud

zł

dla posiadaczy wrocławskiej karty seniora
wtorek – czwartek, piątek do 16.00

14
16

zł
piątek od 16.00, sobota – niedziela

zł
*zniżka dostępna jedynie w kasie kina
za okazaniem karty
Powyższy cennik nie obowiązuje na
pokazy przedpremierowe, festiwale,
maratony filmowe, przeglądy oraz
retrospektywy.

kino nowe horyzonty
ul. kazimierza wielkiego 19a-21
50–077 wrocław
kino@kinonh.pl
rezerwacja telefoniczna 71 786 65 66
Kino Nowe Horyzonty jest zarządzane
i programowane przez Stowarzyszenie
Nowe Horyzonty: organizację non-profit.
Projekt jest wspierany przez Miasto
Wrocław.

Karta Przyjaciela Kina Nowe Horyzonty
wciąż dostępna. Zachęcamy do wstąpienia
do Klubu Przyjaciół Kina Nowe Horyzonty.
Przygotowaliśmy dla naszych widzów
specjalną kartę klubową, która uprawnia
do wielu zniżek i przywilejów. Szczegóły
i regulamin klubu na www.kinonh.pl
kino uprzedza o możliwości dokonywania
koniecznych zmian w programie
repertuar kina oraz informacje o biletach
i rezerwacjach na www.kinonh.pl

patroni
medialni
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