Kino plenerowe już w sobotę w parku miejskim

Multikino i Dom Kultury w Gołdapi zaprasza na Filmowe Lato w zasięgu Orange 11.08.2018,
g. 21.00, „Moje wielkie greckie wesele 2”, park miejski, Gołdap.
Wstęp wolny.

O FILMIE:
reż. Kirk Jones, USA, 2016. 94 min Po kilkunastu latach od wesela Toula i Ian wciąż
bezskutecznie próbują uwolnić się od wszędobylskich greckich krewnych. Gdy czasem zdobędą
trochę wolności, zaraz nadarza się okazja, by kochający się rodzinny krąg ponownie zacisnął
się jak pętla na szyi. Ich córka Paris wybiera się na studia, a rodzina oczywiście musi
zatwierdzić wybór uczelni. Zanosi się na trzęsienie ziemi, bo dziewczyna pragnie opuścić
rodzinne Chicago, a co gorsze jej nowy chłopak nawet nie udaje Greka. Jednak prawdziwe
tsunami dopiero przed nami. Otóż rodzice Tulli - Maria i Gus - odkrywają, że ich małżeństwo
jest nieważne, więc formalnie wciąż są do wzięcia, a to dopiero początek…

Więcej informacji: https://multikino.pl/filmy/moje-wielkie-greckie-wesele-2

O PROJEKCIE:
15 czerwca po raz drugi rusza w trasę Filmowe Lato w zasięgu Orange. W ramach
plenerowego kina, którego organizatorem jest sieć kin Multikino, od czerwca do września
zaprezentowanych zostanie kilkadziesiąt filmów w blisko 40 najpiękniejszych miejscowościach
w całej Polsce. W ciągu trzech letnich miesięcy Filmowe Lato w zasięgu Orange pojawi się
wszędzie tam, gdzie Polacy wypoczywają w okresie letnim. Stanowić będzie doskonałą
alternatywę do spędzenia czasu w gronie najbliższych. Zagości zarówno w popularnych
kurortach: Mikołajki, Szklarska Poręba Krynica Morska, jak i malowniczo położonych
miejscowościach – Tleń, Osie, Olecko i Czaplinek. Zaparkuje przy tężniach w Ciechocinku oraz
w Kołobrzegu, Gołdapi, Cisnej, Inowrocławiu, Rabce-Zdrój i Szczawnicy. Umiejscowione będzie
także nad Parsętą, Drwęcą i Nogatem. Zacumuje nad przystaniami mazurskich jezior i na
plażach Bałtyku. Pojawi się w takich krainach, jak: Pałuki, Kaszuby, Kujawy, Lubelszczyzna,
Podlasie i Suwalszczyzna. Dotrze też na Mazury Garbate i do serca Puszczy Białowieskiej.
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Widzowie będą mieli ponadto niecodzienną okazję brać udział w projekcjach w otoczeniu Tatr,
Karkonoszy i Połonin Bieszczadzkich. W repertuarze Filmowego Lata w zasięgu Orange
pojawią się filmy, które zachwyciły widzów na całym świecie. Na wielkim ekranie widzowie
spotkają się z plejadą gwiazd, m.in. z Robertem Redfordem, Kirsten Stewart, Robertem De
Niro, Emmą Thomson, Keirą Knightley i Ryanem Goslingiem. Zaprezentowane zostaną takie
produkcje, jak: „Lato w Prowansji” z Jeanem Reno, oscarowy „La La Land” z genialnymi
kreacjami Ryana Goslinga i Emmy Stone, „Śmietanka towarzyska” w reżyserii Woody’ego
Allena. Nie zabraknie również komedii kryminalnych – a wśród nich: „Nice guys. Równi goście”
z nagrodzonym Oscarem Russellem Crowe oraz Ryanem Goslingiem i „Nieobliczalni” z
Omarem Sy’em, gwiazdą „Nietykalnych”, najbardziej kasowego francuskiego filmu wszech
czasów.

Organizator: Multikino

Sponsorzy: Orange, Lays

Patroni medialni: RMF FM, NaszeMiasto.pl, KINO TV, VIVA!

Partner: Polregio
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