
Kino Beseda
Měšťanská beseda
Kopeckého sady 13
301 00 Plzeň

Předprodej vstupenek v Informačním centru města Plzně, 
nám. Republiky 41, Plzeň 
Otevřeno: 
říjen - březen: Po–Pá 9.00–18.00 hod.So 9.00–12.00 hod. Ne ZAVŘENO 
Kontakt: Tel.: +420 378 035 415, Fax: +420 378 035 332
E-mail: ticketing@dominikcentrum.cz 

Vstupné 100 Kč

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

Pro gram festivalu
Plzeň

Kino B eseda

31. 10.–8. 11. 2013

www.mestanskabeseda.cz

čtvrtek 
31. 10. 20:00 Kon-Tiki

pondělí 
4. 11.  19:00 Original

středa 
6. 11. 20:00 Výpadky proudu

čtvrtek 
7. 11. 20:00 Král z ostrova Bastoy

pátek 
8. 11. 19:00 Iluze - film o vlaku

S eversk ý 
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2013

www.sfklub.cz

Pořádají

Za podpory

Mediální partneři              



Iluze film o vlaku
Švédsko, 2004, thri-
ller/komedie, 100 minut
Je 23. prosince roku 1945. Ze Stockholmu vy-
jíždí rychlík, jehož jedinou a poslední zastáv-
kou je Berlín.  Mezi pasažéry je i neúspěšný 
spisovatel, který odjíždí do Berlína, aby zde 
pomohl budovat novou Evropu. Jeho ideali-
stické úmysly se však mají tendenci zvrtávat 
v pravý opak...

www.sfklub.cz

Kon-Tiki
Norsko, 2012, 
drama, 118 minut
Na Oscara nominované dra-
ma sleduje legendární plav-
bu norského mořeplavce a dob-
rodruha Thora Heyerdhala, během 
které se v roce 1947 pokusil společně se 
svými pěti přáteli přeplavit Tichý oceán a tak 
dokázat Thorovu teorii o tom, že Polynésie byla 
osídlena z Jižní Ameriky.

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

Výpadky proudu
Švédsko, 2012, 
komedie, 100 minut
Telefonní společnost UNICOM stojí na pokraji 
krachu. Ředitel Tord se ji snaží zachránit. Kenneth 
má odevzdat čtvrtletní výkaz hospodaření, ale 
počítače se proti němu spikly. Ani jeho milostný 
život za moc nestojí. Briggita si léčí fóbii z pavou-
ků. Záhadný výpadek proudu zkomplikuje už tak 
složitou situaci a změní život všem hlavním hrdi-
nům, zvláště technikům Rolandovi a Jörgenovi, 
kteří jsou přítomni na místě poruchy.

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


