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Rozpoczynamy VI sezon kina plenerowego: Kino w
bramie – Królewska 3 – Lublin, 19 czerwca 2020

W weekend, 19 – 20 czerwca 2020 zapraszamy Was na pierwszy tegoroczny
seans wakacyjnego kina plenerowego „Kino w bramie – Królewska 3”, nad
którym Patronat Honorowy objął IPN Lublin. Będą to już szóste wspólne wakacje w
Lublinie. Jak co roku w repertuarze znajdą się polskie komedie retro oraz współczesne filmy
fabularne, głównie o tematyce historycznej i familijnej.  Seanse będą się rozpoczynać po
zachodzie słońca o godz. 21. Pokazy są zaplanowane do połowy sierpnia. Wstęp jest
bezpłatny.

Cieszymy się, że rzeczywistość po woli wraca do normalności i seanse w plenerze mogą się
odbywać. Musimy oczywiście zachowywać środki ostrożności:

Prosimy Was o dezynfekcję rąk po wejściu na teren kina (płyn zapewni kino).1.

Fotele będą rozstawiane w większej odległości. Przed każdym seansem będą przez2.
nas dezynfekowane, dlatego po zajęciu fotela prosimy Was o nie zmienianie go.

Musimy w tym roku zrezygnować z poduszek na fotele, ponieważ w ich przypadku3.
nie mamy możliwości przeprowadzania każdorazowej dokładnej dezynfekcji.
Prosimy o wyrozumiałość w tym zakresie. Oczywiście można przynieść swój
kocyk/poduszkę.

Projekt „Kino w bramie – Królewska 3” powstał przy wsparciu Miasta Lublin w
ramach programu Miasto Kultury. Projekt sfinansowano ze środków Fundacji
PZU. Patronat nad projektem objął Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie. Projekt
wspiera Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”. Fotografie przedwojennych
aktorów udostępniono z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Polub stronę kina
na Facebook i bądź z nami na bieżąco. Zobacz reklamę kina na yt.
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https://www.facebook.com/kinowbramiekrolewska3
https://www.youtube.com/watch?v=0JshjBsv014
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19.06. (piątek): ABC miłości (komedia, 1935) 61 min.

20.06. (sobota): Był sobie pies (komedia, 2017) 100 min.

26.06. (piątek): Ada, to nie wypada (komedia, 1936) 88 min.

27.06. (sobota): La la land (komediodramat, musical, 2016) 126 min.

LIPIEC

03.07. (piątek): Sportowiec mimo woli (komedia, 1939) 64 min.

04.07. (sobota): Cudowny chłopak (komediodramat, 2017) 113 min

10.07. (piątek): Dwie Joasie (komedia, 1935) 84 min.

11.07. (sobota): Bóg nie umarł: światło w ciemności (dramat, 2018) 105 min.

 17.07. (piątek): Fredek uszczęśliwia świat (komedia, 1936) 73 min.

18.07. (sobota): Chata (dramat, 2017) 132 min.

 24.07. (piątek): Jadzia (komedia, 1936) 91 min.

25.07. (sobota): Obywatel Jones (dramat, 2019) 119 min.

SIERPIEŃ

31.07. (piątek): Będzie lepiej (komedia, 1936) 90 min.

01.08. (sobota): Legiony (dramat, 2019) 136 min.

07.08. (piątek): Miłość i miłosierdzie (dramat, 2019) 104 min.

08.08. (sobota): Mam przyjaciół w niebie (komedia, 2016) 95 min.

 

Projekt „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece
Narodowej w Warszawie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe”  Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.




