
Tresčí jazýčky  29. 11. ve 20 hodin
dokument, Norsko 2017, 85 minut, vhodné i pro děti
Jazyk tresky je v Norsku delikatesou a jeho odřezávání je tradičně vyhrazeno dětem. Devítiletá 
Ylva bydlí v Oslu, ale kvůli rodinné tradici se vypraví na brigádu do rybářské vesnice v severním 
Norsku. Potkává zde desetiletého chlapce Tobiase, který se již vypracoval v ambiciózního 
odřezávače. Ten si vezme kamarádku pod svá křídla a v průběhu času se mezi nimi zrodí krásné 
přátelství.
Režie: Solveig Melkeraaen
České titulky: Daniela Mrázová

Co tomu řeknou lidi  30. 11. ve 20 hodin
drama, Norsko, Švédsko 2017, 106 minut
Šestnáctiletá Nisha vede dvojí život. Přes den je pokornou a svědomitou dcerou pákistánského 
imigranta a v noci si tajně užívá s kamarády noční život v Oslu. Jednoho dne otec odhalí 
Nishinu přetvářku a rozhodne se pro drastickou ochranu dcery před nástrahami západního 
světa. Snímek s aktuální a citlivou tematikou ukazuje, jak zásadně rozdílné kultury se můžou 
potkávat na témže místě. Na jedné straně stojí muslimští teenageři narození a žijící v Evropě 
a toužící po svobodném životě, na druhé straně jsou jejich rodiče, kteří ctí tradice, ale usilují 
o lepší budoucnost. Život plný konfliktů, rozdílů a bolesti... Příběh plný empatie a porozumění 
naznačuje cestu, jak se ze zdánlivě předurčeného osudu vymanit.
Režie: Iram Haq
České titulky: Jitka Jindřišková

Dlouhý příběh ve zkratce  1. 12. ve 20 hodin
komedie, Dánsko 2015, 100 minut
Skupina kamarádů se během tří let potkává na osmi oslavách. Třicátníci a čtyřicátníci se 
pokoušejí naplnit své představy o dokonalém životě. V jejich středu stojí lehce zmatená Ellen. 
Místo aby se konečně usadila, udržuje poměr s okouzlujícím Sebastianem, který je bohužel 
ženatý s její kamarádkou. Když Ellen konečně pochopí, že Sebastian svou ženu nikdy neopustí, 
potká stejně zmateného Maxe. Přeskočí mezi nimi jiskra, ale situace se brzy zkomplikuje.
Režie: May el-Toukhy
České titulky: Jitka Jindřišková
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