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Wakacje rozpoczęte, pogoda typowo letnia, Wyjazdy na obozy, kolonie czy zagraniczne
wojaże się już zaczęły. Jednak osoby, które nie przepadają za takimi upałami chcemy
zaprosić na lipcowe seanse filmowe do skoczowskiego „Teatru Elektrycznego”

fot: Kadr z filmu Top Gun Moveric

Początek lipca to w skoczowskim kinie m.in. amerykańska familijna animacja przygodowa „BUZZ ASTRAL”, która
swoją premierę miała w czerwcu 2022 r. Mały człowiek kontra wielki kosmos, jaśniejący punkcik na tle bezkresnej
czerni. To nasz stary znajomy Buzz Astral, już nie plastikowy, ale wciąż z tym samym błyskiem w oku – kto jak kto, ale
on nie da się pożreć zimnej otchłani. Można ten błysk pomylić z odwagą, w filmie o swoich solowych przygodach Buzz
dumnie pręży klatę, wznosi dłonie w triumfalnych gestach, mówi o honorze tubalnym głosem. Ale to raczej
determinacja granicząca z obsesją. W jednej z najlepszych sekwencji w filmie bohater robi kolejne kursy na granicy
czasu i przestrzeni, podczas gdy na planecie, z której próbuje uciec, mijają całe lata – życie toczy się w przyspieszonym
tempie, ludzie dorastają, biorą śluby, wychowują dzieci i umierają. Są rzeczy ważne i ważniejsze?
Emisja tego filmu w dniach 02-10 lipca 2022 r. (godziny seansów 15:00 lub 17:00)

Druga propozycja to amerykański film akcji z 2022 roku „TOP GUN: MAVERICK”. Po ponad 30 latach w służbie
amerykańskiej marynarki wojennej Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) jest tam, gdzie powinien być - na szczycie.
Jest mistrzowskim pilotem, testującym najnowocześniejsze maszyny. Kiedy staje na czele pilockiej spec-grupy
szkolącej jej uczestników do udziału w misji, jakiej dotąd nie było, przychodzi mu spotkać się z porucznikiem
Bradleyem Bradshawem (Miles Teller) o kryptonimie "Rooster", synem jego przyjaciela oficera Nicka Bradshawa,
kryptonim "Goose", który przed laty zginął podczas jednej z misji. Maverick musi stawić czoła niepewnej przyszłości
oraz duchom przeszłości. Mierzy się ze swymi lękami i demonami, czego kulminacją będzie ostateczne poświęcenie
tych, którzy zostaną wybrani do misji.
Ten film do obejrzenia w dniach 02-07 lipca o godz. 19:00

W dniach 9-13 lipca o godz. 19:00 zapraszamy na dramat Małgorzaty Szumowskiej „INFINITE STORM”. Pam Bales
(Naomi Watts) wyrusza na samotną wędrówkę na Górę Waszyngtona, najwyższe wzniesienie nieprzewidywalnych,
targanych lodowatymi wichurami Gór Białych w amerykańskim stanie New Hampshire. Ta wyprawa to jej rytuał i
sposób na poradzenie sobie z dramatycznymi wspomnieniami. I właśnie w dniu, w którym czuje się najsłabsza,
będzie musiała wykazać się heroiczną siłą. Spotyka bowiem wyczerpanego mężczyznę, zupełnie nieprzygotowanego
na wyprawę w tak niebezpieczne miejsce. Jeśli nie udzieli mu pomocy, najpewniej umrze. Z kolei gdy się na to
zdecyduje, sama może zginąć.

Jeszcze jedna propozycja dla młodszej grupy widzów czyli amerykański film przygodowy „JURASSIC WORLD:
DOMINION”. Jurassic World Dominion rozgrywa się cztery lata po zniszczeniu Isla Nublar. Dinozaury żyją i polują
teraz razem z ludźmi na całym świecie. Ta krucha równowaga zmieni przyszłość i raz na zawsze okaże się, czy ludzie
mają pozostać największymi drapieżnikami na planecie, którą teraz dzielą z najbardziej przerażającymi stworzeniami
w historii. Jurassic World Dominion pokaże nigdy nie widziane dinozaury, znakomitą akcję i zadziwiające nowe efekty
wizualne.
Seanse w dniach 15-21 lipca o godz. 17:00

Dokładny repertuar z wszystkimi filmami wyświetlanymi w Skoczowie wraz z godzinami seansów na stronie
internetowej MCK „Integrator” oraz „Teatru Elektrycznego.
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