
Bio Central - Hradec Králové
třída Karla IV.
774 500 02 Hradec Králové
rezervace vstupenek: 608 33 00 88 

Vstupné 100 Kč

Filmy se promítají v původním znění s rozšířenými 
českými barevnými titulky, vstřícnými i pro 
neslyšící diváky. 

Pro gram festivalu

H radec Králové
Bio Central

11.–13. 11. 2013

www.biocentral.cz/cz

pondělí 
11. 11.

17:30 Baronka 
z benzínové pumpy

20:00 Adamova jablka

úterý 
12. 11.

17:30 Výpadky proudu

20:00 Iluze - film o vlaku

středa 
13. 11.

17:30 3x Simoa

20:00 Dívka s pomeranči

videokavárna 

pondělí 
11. 11.

18:30 Král z ostrova Bastøy

úterý 
12. 11.

18:30 Originál

středa 
13. 11.

18:30 Jen v zrcadle, jako 
v hádance

www.sfklub.cz

S eversk ý 
f i lmov ý 
p o dzim 

2013

Pořádají

Za podpory

Mediální partneři              



Baronka z benzínové pumpy
Dánsko, 1960, komedie, 121 minut
Starosvětská komedie o baronce a její vnučce, kte-
rá vyrůstala u benzínové pumpy a nyní má zdědit 
zámek. O dědictví ovšem usilují také další příbuzní, 
odvěcí nepřátelé rodiny.

Adamova jablka
Dánsko, 2005, komedie, 90 minut
Může být pro Boha problém, když se jeden neonacis-
ta rozhodne upéci jablkový koláč? Kultovní dánská 
komedie plná absurdního humoru.

  
Výpadky proudu
Švédsko, 2012, komedie, 95 minut
Telefonní společnost UNICOM stojí na pokraji kra-
chu. Ředitel Tord se ji snaží zachránit. Kenneth má 
odevzdat čtvrtletní výkaz hospodaření, ale počíta-
če se proti němu spikly. Ani jeho milostný život za 
moc nestojí. Briggita si léčí fobii z pavouků. Záhadný 
výpadek proudu zkomplikuje už tak složitou situaci 
a změní život všem hlavním hrdinům, zvláště tech-
nikům Rolandovi a Jörgenovi, kteří jsou přítomni na 
místě poruchy.

Král z ostrova Bastøy
Norsko, 2010, drama, 120 minut
Natočeno na motivy skutečných událostí. V roce 1915 
přichází do nechvalně známé polepšovny na ostrově 
Bastøy sedmnáctiletý Erling, který zabil v sebeobraně. 
Má jasný plán, musí utéci dříve, než mu bude osmnáct, 
kdy bude převezen do vězení pro dospělé. Postupně se 
spřátelí s ostatními chovanci a jeho rozhodnutí utéci 
sám je podrobeno zkoušce. 
  

Originál
Dánsko/Švédsko, 2009, komedie, 100 minut
Henry se ze všech sil snaží zapadnout. Většinu své-
ho života tráví jako jakýsi lidský chameleon, který se 
vždycky chová podle očekávání ostatních. Jednoho 
dne je tvrdě konfrontován s realitou. Proč být jen kopií, 
když můžeš být originál!

  
Jen v zrcadle, jako v hádance
Norsko, 2008, drama, 91 minut
Cecílie je nemocná, leží v  posteli a povídá si s  andělem 
Arielem. Vedou spolu zvláštní rozhovor. Ariel chce vědět, 
jaké je to být člověkem a Cecílii na oplátku prozradí, jak žijí 
andělé. Film je natočený podle knihy Josteina Gaardera.
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Iluze - film o vlaku
Švédsko, 2004, thriller/komedie,  100 minut
Je 23. prosince roku 1945. Ze Stockholmu vyjíždí 
rychlík, jehož jedinou a poslední zastávkou je Berlín.  
Mezi pasažéry je i neúspěšný spisovatel, který odjíždí 
do Berlína, aby zde pomohl budovat novou Evropu. 
Jeho idealistické úmysly se však mají tendenci zvrtá-
vat v pravý opak...
  

3x Simo
Finsko, 2012, komedie, 89 minut
Komedie o dvou zlodějích v Helsinkách, o tom, jak se 
z Lasseho stal Simo a ze Sima Antero.
 

Dívka s pomeranči
Norsko, 2009, drama, 80 minut
Norské drama na motivy knihy Josteina Gaarde-
ra. K šestnáctinám dostane Georg  dopis od svého 
otce, Jana Olava, který napsal před svou smrtí, když 
Georgovi bylo pouze šest let. V dopise se ho otec ptá 
na základní existenční otázky a zároveň mu vypráví 
příběh o tajemné dívce s pomeranči, kterou potkal 
v roce 1982.


