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Filmový klub Rebel  
pozýva v novembri
4.novembra 2010, 19.00h

HAROLD A MAUDE  
(PROJEKT 100)
Réžia: Hal Ashby, USA, 1971, 92 min.
Milostný príbeh dvadsaťročného bohatého 
Harolda, posadnutého smrťou a skoro osem-
desiatročnej Maude, vychutnávajúcej si život 
plnými dúškami. Originálny humor a láskavé 
posolstvo tohto príbehu o láske a smrti patrí k 
najobľúbenejším filmom Nového Hollywoodu.

11.novembra 2010, 19.00h

BIELA STUHA  (PROJEKT 100)
Réžia: Michael Haneke, SRN, Rakúsko, 
Francúzsko, Taliansko, 2009, 144 min.
Najlepší európsky film roka, ocenený Zlatou pal-
mou na MFF Cannes 2009 i Zlatým glóbusom. 
Tajomná história ožíva v rozprávaní bývalého 
vidieckeho učiteľa, ktorý bol priamym svedkom 
podivných udalostí a nehôd, ktoré sa odohrali 
tesne pred vypuknutím prvej svetovej vojny v 
malej nemeckej dedine.

18.novembra 2010, 19.00h 

FISH TANK  (PROJEKT 100)
Réžia: Andrea Arnold, Veľká Británia,  2009,  
123 min.
15-ročná Mia je vrtošivé dievča, ktoré sa neu-
stále dostáva do problémov, vylúčili ju zo školy 
a ani jej kamaráti sa s ňou už nechcú baviť. 
Jedného horúceho letného dňa si jej matka 
privedie domov záhadného cudzinca Connora, 
ktorý sľúbi všetko zmeniť a priniesť do ich 
života lásku.

25.novembra 2010,  19.00h

PREŽIŤ SVOJ ŽIVOT 
(PROJEKT 100), Réžia: Ján Švankmajer, ČR, 
SR, 2010, 100 min.
Evžen žije dvojaký život. Jeden reálny a jeden 
vo svojich snoch. V reálnom živote má manžel-
ku Miladu, v snovom mladú milenku Evženiu. 
Cíti, že sny, ktoré ho od istého času sprevád-
zajú, majú hlbší význam a preto sa obráti na 
psychoanalytičku, ktorá mu jeho sny vykladá.

Info: pokladňa domu kultúry, 5475439

Oznam pre študnetov Gymnázia triedy 4.A ročník 1978 - 82, triedny T. Brida.

Nespravíme si mimoriadnu stretávku?!
Už mi je bez vás dlho. Vladislav Horváth. 
Volajte, píšte, kričte : 0907774280, atohorvath@gmail.com


