
6. júl 
MAD MAX: ZBESILÁ CESTA / Mad Max: Fury Road
Austrálsky post-apokalyptický akčný fi lm režiséra Georga 
Millera ktorý s ním získal za minulý rok  6 oscarov. 
Sci-Fi / Akčný / Dobrodružný, Austrália / USA, 2015, 120 min.

13. júl 
TEÓRIA VŠETKÉHO / The Theory of Everything
Výnimočný a neuveriteľný životný príbeh Stephena 
Hawkinga. Za fi lm získal Eddie Redmayne Oskara za 
stvárnenie Stephena Hawkinga.
Životopisný / Veľká Británia, 2014, 123 min.

20. júl 
EVEREST
Everest v réžii Baltasara Kormákura rekapituluje jednu 
z najtragickejších expedícii, pri ktorej majestátny masív 
poslal svojim vyzývateľom mrazivé varovanie. Pozrite si 
majestátny fi lm o vôli prežiť aj v najdrsnejších podmienkach 
našej planéty. Vizuálne podmanivý a mrazivý fi lm na letný 
večer.
Dobrodružný / Veľká Británia / USA, 2015, 121 min.

3. august 
OSEM HROZNÝCH / The Heateful Eight
Najnovší fi lm Quentina Tarantina a skvelé herecké vý-
kony Samuela L. Jacksona, Kurta Russela, Tima Rotha 
a ďalších sú zárukou najvyššej kvality. Miestami pomalá, 
miestami krvavá, ale hlavne perfektná westernovka, pri 
ktorej sa oplatí počkať do konca.
Film získal Oskara za hudbu.
Western/USA, 2015, 167 min.

10. august 
STRAIGHT OUTTA COMPTON
Skupina N.W.A stvorila „Gansta rap“. Dodnes členovia 
pôsobia ako najvýznamnejší producenti a spolupracujú 
na väčšine svetových hitov. Stačí spomenúť Dr. Dre, 
Eazy-E či ICE CUBE.
Nekompromisný a parádny životopisný fi lm, pri ktorom 
nemusíte o rape vedieť ani mäkké f...
Životopisný / Hudobný / USA, 2015, 147 min.

17. august 
STEVE JOBS
Ďalší životopisný fi lm o geniálnom človeku, ktorého nápady 
zmenili život väčšiny ľudí a ani o tom nemuseli vedieť. 
Dráma / Životopisný / USA, Veľká Británia 2015, 122 min.

24. august 
CHLAPČENSTVO / BOYHOOD
Film sa točil 12 rokov!!! Režisér Richard Linklater chcel 
zachytiť život dospievajúceho chlapca čo najpoctivejšie, 
preto fi lm točil počas 12 rokov. Dojemný a krásny fi lm, 
ktorým ukončíme tohtoročné Letné kino v záhrade.
USA 2014, 165 min.
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