BŘEZEN 2020
...VÝSTAVA MĚSÍCE
STÍNOHRA

Pražský fotograf Petr Barták představuje portrétní fotografie a umělecké akty, nechybí však ani zajímavá městská zákoutí či fotografie lidí v každodenním životě. Preferuje především přírodní světlo a využívá kreativní přístup a často neotřelé nápady. Všechny
fotografie, ať už jsou jakéhokoliv žánru, cílí na autentičnost a zachycení atmosféry.
Výstava je prodejní a potrvá do konce března.

…KURZY
Každá sobota 8:00

RANNÍ BĚH S BESEDOU

Každá středa 19:00

BĚH S BESEDOU

…SHOW
23 3. pondělí, 20:00

NA STOJÁKA LIVE

Nenechte si ujít další jedinečnou příležitost se pořádně pobavit na Stand Up Comedy show NA STOJÁKA LIVE a již nyní se můžete těšit
na řadu sólových výstupů a nesmrtelných scének současných oblíbených komiků!
Velkou dávku čerstvého humoru Vám zajistí: Karel Hynek, Richard Nedvěd a Zbyněk Vičar.
Zapomeňte na běžné vystoupení. Stát se může cokoliv!
Vstupné: 320 / 290 Kč

…KINO
Filmový klub
2. 3. pondělí, 20:00

16. 3. pondělí, 20:00

V SÍTI

18. 3. středa, 20:00

1917

Tři ženy. Tři podoby lásky. Tři příběhy radosti i bolesti, štěstí
i smutku… Tvůrci divácky úspěšného filmu Všechno nebo
nic, kterou před dvěma lety vidělo v českých kinech 315 tisíc
diváků, natočili Příliš osobní známost podle knižní předlohy
populární slovenské spisovatelky Evity Twardzik (Urbaníkové). Česko, Slovensko/2020/komedie, drama/107 min
Vstupné: 140 / 120 Kč

Držitel Oscara Sam Mendes, režisér bondovek Skyfall,
Spectre a filmu Americká krása, natočil jedinečný epický
příběh z první světové války. Na sklonku jednoho z největších
válečných konfliktů všech dob dostali dva mladí britští vojáci
Schofield (George MacKay) a Blake (Dean-Charles Chapman)
zdánlivě nesplnitelný úkol. USA, Velká Británie/2019/drama,
válečný /119 min/s titulky
Vstupné: 140 / 120 Kč

11. 3. středa, 20:00 CHLAP NA STŘÍDAČKU

25. 3. středa, 20:00

3BOBULE

RICHARD JEWELL

Snímek nazvaný podle hlavního protagonisty Richard Jewell
se vrací do roku 1996, kdy se během XXVI. letních olympijských her v Atlantě podařilo pracovníku bezpečnostní
agentury, Richardu Jewellovi, zachránit tisíce životů nálezem
batohu s výbušninou. USA/2019/životopisný, drama, krimi,
historický /131 min/s titulky
Vstupné: 130 / 110 Kč (pro členy filmového klubu)

4. 3. středa, 20:00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST

Když Zuzana zjistí, že je jí její manžel Jiří nevěrný, rozhodne
se navštívit svou sokyni s vcelku originálním návrhem - záletného Jirku si rozdělí do „střídavé péče.“ Může však takové
aranžmá dlouhodobě fungovat? Česko/2020/komedie
Vstupné: 140 / 120 Kč

BioSenior
12. 3. čtvrtek, 14:00

TENKRÁT PODRUHÉ

Victorovi se změní život ve chvíli, kdy mu podnikatel Antoine
nabídne nový zážitek. Jeho společnost nabízí klientům možnost vrátit se v čase do chvíle dle vlastního výběru. Victor chce
znovu zažít nejdůležitější týden svého života, kdy před čtyřiceti
lety potkal svou velkou lásku. Francie/2019/komedie drama,
romantický /115 min/s titulky
Zvýhodněné vstupné pro seniory: 60 Kč

3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů.
Radikální experiment otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři dospělé herečky s dětskými rysy
se vydávají na sociální sítě, aby v přímém přenosu prožily
zkušenost dvanáctiletých dívek online. Česko /2020/ dokumentární/100 min
Vstupné: 140 / 120 Kč

Po mnoha sklizních… Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza
Ramba) se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti
je však odcizily a momentálně žijí odděleně. Toto je příběh renesance jejich lásky v překrásné krajině jižní Moravy. Česko/2020/
komedie/103 min
Vstupné: 140 / 120 Kč

30. 3. pondělí, 20:00

ŠARLATÁN

Životopisné drama režisérky Agnieszky Hollandové. Scénář
k filmu napsal Marek Epstein a vypráví v něm příběh inspirovaný životem léčitele Jana Mikuláška. Hlavní role ztvárnili
Ivan Trojan, Josef Trojan, Jaroslava Pokorná, Juraj Loj,
Martin Myšička, Miroslav Hanuš a Jiří Černý. Česko/2020/
drama, životopisný, historický/100 min
Vstupné: 140 / 120 Kč

...PRO DĚTI
Kino pro děti
22. 3. neděle, 16:00

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

Mladá a rozmazlená princezna Ellena musí v jednom opakujícím se dni zabránit zakletí celého království a nalézt své čisté srdce,
aby tak přemohla temnotu seslanou zlou sudičkou. Česko/2020/pohádka, fantasy /100 min
Vstupné: 140 / 120 Kč

…KONCERT
12. 3. čtvrtek, 19:30
Každý druhý čtvrtek v měsíci

BLUES JAM SESSION

Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi. Aparatura je zajištěna, stačí si přinést svůj hudební nástroj
(kytaru, basu, saxofon, foukací harmoniku či bubenické paličky).
Zpěváci, zpěvačky i posluchači jsou vítáni!

…PŘEDNÁŠKA
26. 3. čtvrtek, 19:30 POČTVRTÉ SPOLEČNĚ
V HIMÁLAJI - CHULU WEST II

Film o dalším himálajském dobrodružství klánovického tria doplněného o člena z Liberce, tentokrát z regionu Annapuren
a pokusem o zdolání šestitisícovky Chulu West II. Těšíme se na
všechny kamarády, známé a milovníky hor!
Vstupné: dobrovolné

31. 3. úterý, 19:00

NEJKRÁSNĚJŠÍ
MÍSTA POBALTÍ

Labyrintem jezer doputujeme k Baltskému moři na tajuplné
ostrovy i na poloostrov s písečnými dunami. Podíváme se na
zříceniny středověkých litevských a livonských hradů. V malebných zákoutích městských uliček si připomeneme pohnutou historii a dějinné zvraty, které utvářely současné Estonsko,
Lotyšsko a Litvu.
Vstupné: 100 Kč

…AKCE
10. 3. úterý, 19:30

PUBQUIZ NEBOLI HOSPODSKÝ KVÍZ

Každé druhé úterý v měsíci! PubQuiz neboli hospodský kvíz je vědomostní týmová hra oblíbená po celém světě. O co jde?
Vědět více než soupeř a dokázat, že si stále něco pamatujete ze školních lavic.
Přijďte si zahrát a vyzkoušet netradiční hru na party.
Vstupné: 70 Kč

Změna programu je vyhrazena.
Sledujte naše webové stránky www.kcnovabeseda.cz
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz,
tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz
KinoKavárna je otevřena
Po-Pá 17:00-22:00
So ZAVŘENO
Ne 14:00-20:00

Děkujeme městské části Praha-Klánovice
a MČ Praha 21 za pomoc a finanční podporu
hudebních, filmových a divadelních představení
pro děti i dospělé.

