KINO ORANŻERIA W RADZYNIU PODLASKIM
ul. Jana Pawła II 4, 21-300 RADZYŃ PODLASKI
Rezerwacja seansów 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
AKTUALNE PROPOZYCJE FILMOWE
 GANG WIEWIÓRA 2 The Nut Job 2: Nutty by Nature
Kanada/USA/Korea Płd. / animowany/komedia/przygodowy / 91 min. / od b.o.
W parku panuje zgoda, spiżarnia aż pęka w szwach, a Wiewiór cieszy się zasłużoną opinią
szlachetnego spryciarza. A jednak nad futrzaną ferajną znów zbierają się czarne chmury. W mieście
chodzą słuchy, że pewien bezwzględny inwestor planuje zamienić miejski park w Park Rozrywki.
Zwierzaki wiedzą czym to pachnie: to tak jakby w twojej sypialni ktoś otworzył trzypoziomową
dyskotekę...



MAŁA WIELKA
STOPA- USA / animowany/komedia / 90 min. / od b.o. lat

Film współtwórcy takich animowanych hitów jak „ŻÓŁWIK SAMMY”, „JAK
UKRAŚĆ KSIĘŻYC”, „EPOKA LODOWCOWA 4”, „MINIONKI”.
Nikt ich nie widział, ale wszyscy o nich słyszeli. Yeti! A gdybyś pewnego dnia odkrył, że jesteś
jednym z nich? Adam jest zwyczajnym, trochę nieśmiałym nastolatkiem. Pewnego dnia wyrusza na
wyprawę w poszukiwaniu dawno zaginionego taty. Nie spodziewa się, że już wkrótce odkryje pewien
włochaty rodzinny sekret. Otóż jego tata jest potomkiem legendarnego Yeti i od lat mieszka w
puszczy. Oczywiście Adam też ma w sobie geny tej niezwykłej istoty, a to niesie ze sobą pewne
niezwykle konsekwencje. Chłopak podobnie jak jego tata ma pewne super moce. Wkrótce będzie
musiał ich użyć, by obronić siebie i ojca przed tropicielami, którzy na zlecenie pewnej firmy
futrzarskiej od lat szukają Yeti. Szykuje się wieeeelka przygoda! O rety, jestem Yeti?!

 LEGO NINJAGO : FILM- USA / animowany / 90 min. / od b.o. lat – w Kinie
ORANŻERIA od 13.10. Możliwe jest ustalenia innego terminu gry,
dostosowanego do oczekiwań zamawiającego seans.
W pełnometrażowym filmie "Ninjago" do walki o Ninjago City staną: młody Lloyd, zwany również
Zielonym Ninją, oraz jego przyjaciele – tajni wojownicy i Master Builderzy LEGO. Grupie przewodzi
mistrz kung fu, Wu, równie mądry, co dowcipny. Bohaterowie filmu muszą pokonać złego lorda

Garmadona, Najgorszego Gościa Wszech Czasów — i jednocześnie ojca samego Lloyda. To epickie
starcie mecha z mechem i ojca z synem wystawi na próbę członków groźnej, choć
niezdyscyplinowanej grupy współczesnych wojowników ninja. Każdy z nich będzie musiał poskromić
swoje ego i uczynić wszystko, by pokazać swoją prawdziwą moc.

 MY LITTLE PONY. FILM - USA/Kanada / animowany/przygodowy/komedia /
min. / od b.o. lat -czas trwania 99 minut - w Kinie ORANŻERIA od 20.10. Możliwe
jest ustalenia innego terminu gry, dostosowanego do oczekiwań zamawiającego
seans.
Zupełnie nowe przygody magicznych kucyków, które po raz pierwszy będą musiały opuścić
baśniową Equestrię i wkroczyć w tajemniczy wielki świat. Stadko dzielnych kucyków staje oko w
oko ze swoim największym wrogiem. Złowrogi Król Burzy postanawia wykraść całą magię z ich
rodzinnego królestwa Equestrii. By ją odzyskać, dzielni bohaterowie wyruszą w pełną przygód
podróż,...

 TARAPATY – Polska, 85 minut - seanse tylko na zamówienie
Polska / familijny/przygodowy

Przyjaźń to wcale nie jest taka prosta sprawa i Julka dobrze o tym wie. Ma 12 lat, chodzi do
szkoły z internatem i jeszcze nigdy nie miała prawdziwej przyjaciółki. Zaczynają się wakacje, a
razem z nimi kłopoty. Julka zamiast do rodziców w Kanadzie, trafia do ciotki w Warszawie. W tej
samej kamienicy mieszka Olek. Kiedy dzieciakom wpada w ręce plan prowadzący do skarbu
zaczyna się przygoda. Na drodze do rozwiązania zagadki staje złodziejska szajka, niania nałogowa palaczka i podejrzany pożeracz cukierków. Nikt nie jest tym za kogo się podaje, a
wyścig z czasem trwa. Żeby wyjść cało z tej historii, Julka musi pokonać nieufność i odważyć się
na przyjaźń. Przyjaźń to wcale nie jest taka prosta sprawa i Julka dobrze o tym wie. Ma 12 lat,
chodzi do szkoły z internatem i jeszcze nigdy nie miała prawdziwej przyjaciółki. Zaczynają się
wakacje, a razem z nimi kłopoty. Julka zamiast do rodziców w Kanadzie, trafia do ciotki w
Warszawie. W tej samej kamienicy mieszka Olek. Kiedy dzieciakom wpada w ręce plan
prowadzący do skarbu zaczyna się przygoda....


MOJE WAKACJE Z RUDYM (2D dubbing) – czas trwania 90 minut

Pełna humoru i przygód, wakacyjna opowieść o wielkiej przyjaźni między jedenastoletnim
chłopcem, a niezwykłym czerwonym psem osadzona w niepowtarzalnych plenerach krainy
kangurów - Australii. Entuzjastycznie przyjęte przez publiczność „Moje wakacje z Rudym” mają
na koncie nominacje do Nagród Australijskiego Stowarzyszenia Krytyków. Znalazły również
uznanie dziecięcego jury Generation Kplus na festiwalu Berlinale 2017. Nakręcony w
malowniczych plenerach Antypodów film nie pozostawi nikogo obojętnym i z pewnością znajdzie
uznanie miłośników takich produkcji, jak „Bella i Sebastian” oraz „Był sobie pies”. Humor,
wzruszenia i wielkie emocje dla całej rodziny gwarantowane!
Kiedy jedenastoletni Mick (Levi Miller) zostaje wysłany na farmę dziadka (Bryan Brown) w
odległym regionie Pilbara w Zachodniej Australii, spodziewa się, że na miejscu czeka go
wyłącznie nuda i ciężka praca. Wszystko zmienia się, gdy w życiu Micka pojawia się Rudy –
jedyny w swoim rodzaju czerwony pies. Przygarnięty przez chłopca rezolutny zwierzak z miejsca
staje się jego nieodłącznym towarzyszem oraz przyjacielem na dobre i na złe. Wkrótce wielka
przyjaźń łącząca Micka i Rudego, da początek wydarzeniom, którymi zachwyci się cały kraj!

Zapraszamy
Kino ORANŻERIA

