KINO ORANŻERIA W RADZYNIU PODLASKIM
ul. Jana Pawła II 4, 21-300 RADZYŃ PODLASKI
Rezerwacja sensów grupowych – 691-762-141
KINO ORANŻERIA zaprasza do współpracy w roku szkolny 2017/2018
Zapraszamy na seanse zorganizowane, przedpołudniowe. Proponujemy filmy
zarówno z aktualnej ofert repertuarowej kina jaki inne filmy z ofert wszystkich
Dystrybutorów.
Proponujemy:
- indywidualnie ustalone dni i godziny seansów
- preferencyjne ceny biletów
- bilety dla opiekunów grup gratis
Rezerwacja grupowych seansów – 691-762-141
OFERTA MIKOŁAJKOWA
Animacje – POLSKA wersja językowa
 COCO
USA / animowany/familijny/przygodowy/od lat 6 / 120 min. - Do filmu dołączony będzie film
krótkometrażowy Kraina lodu. Przygoda Olafa, którego czas trwania wynosi 22min.

Mały Miguel, zafascynowany grą na gitarze marzy o tym, by pójść w ślady swojego
muzycznego idola, Ernesto de la Cruz. Chłopiec - wbrew rodzinnemu zakazowi - za wszelką
cenę chce rozwijać swój talent. W tajemniczych okolicznościach trafia do niezwykłej Krainy
Zmarłych, gdzie na swej drodze napotyka uroczego oszusta Hektora i z nim odkrywa historię
swojej rodziny.
WIELKIE MARZENIA, RODZINNA TAJEMNICA i MNÓSTWO CIEPŁEGO HUMORU

 POTWORNA RODZINKA- / animowany/komedia / 96 min. / od b.o. lat
Fay Wishbone jest zwyczajną, nieco zbuntowaną nastolatką. Jej młodszy brat Max z racji
nieprzeciętnej inteligencji ma na pieńku ze szkolnymi łobuzami. Rodzice natomiast są tak
zapracowani, że ledwie znajdują czas na życie rodzinne. Pewnego dnia Fay zabiera wszystkich
Wishbone'ów na bal przebierańców. Sama przebiera się za mumię, jej brat za wilkołaka,

mama za wampirzycę, a tata za samego Frankensteina. Zabawa jest przednia, aż do chwili,
gdy okazuje się, iż na skutek klątwy ich przebrania przestały być tylko żartem, a stały się
rzeczywistością.

 EMOTKI: FILM- USA / animowany / 90 min. / od b.o. lat
Ukryte za aplikacją, z której korzystamy, wysyłając wiadomości, gwarne miasto Tekstopolis to
miejsce, w którym mieszkają i pracują emotki. Każda z nich ma określone zadanie i jedną
konkretną emocję, którą wyraża. Każda oprócz Minka – żywiołowej, energetycznej emotki,
która potrafi wyrazić wszystkie emocje. Niestety, wada zagraża całemu telefonowi, dlatego
Minek łączy siły z najlepszym przyjacielem – „Piątką” i super-hakreką Matrix, by
powstrzymać nadchodzącą katastrofę.
Wspólnie wyruszają w wielką, pełną niespodzianek i przygód podróż po zakamarkach
aplikacji, by ocalić Tekstopolis.
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 THOR: RAGNAROK – Pol/130 minut/ od lat 15 – wersja 2D dubbing
Thor zostaje uwięziony po drugiej stronie wszechświata. Osłabiony i pozbawiony młota
musi znaleźć sposób, by powrócić do Asgardu i stawić czoła bezwzględnej i
wszechpotężnej Heli oraz powstrzymać Ragnarok – "zmierzch bogów", zagładę świata i
całej asgardzkiej cywilizacji. Przedtem jednak musi stanąć do gladiatorskiego pojedynku
na śmierć i życie z byłym sprzymierzeńcem i członkiem drużyny Avengers —
niesamowitym Hulkiem!

 NAJLEPSZY 110 minut Pol.
Głównym bohaterem filmu jest Polak, który zachwycił świat, a który u nas, do dziś, pozostaje
osobą praktycznie nieznaną. To fascynująca, pełna morderczego wysiłku, spektakularnych
upadków i niezwykłej siły, historia inspirowana życiem Jerzego Górskiego, który ukończył
bieg śmierci oraz ustanowił rekord świata w triathlonowych mistrzostwach świata,
zdobywając tytuł mistrza na dystansie Double Ironman z czasem 24h:47min:46sek. Ten

rekord nie byłby jednak możliwy, gdyby w jego życiu nie pojawiły się dwie kobiety. Jedną
stracił. Druga stała się inspiracją, aby zawalczył o swoje życie.

