
 

Ciepłe wakacyjne wieczory w mieście dają wiele alternatyw do spędzania czasu na

świeżym powietrzu. Jedną z nich jest seans pod gołym niebem. Już 13 lipca rusza

kolejna edycja Kina Letniego przed Galerią Krakowską. Kultowe seanse będzie można

oglądać w każdą sobotę wakacji na placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego o godzinie

21.00.

Kolejna wakacyjna edycja kina letniego wystartuje 13 lipca na placu Jana Nowaka-

Jeziorańskiego przed Galerią Krakowską. Tegoroczne seanse pod chmurką zainicjuje

francuska komedia „Za jakie grzechy, dobry Boże?”. Produkcja z 2014 r. opowiada
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Piknik Krakowski 2…
Tradycyjnie zapraszamy wszystkich
mieszkańców Krakowa i turystów do
spędzenia tegorocznego lata na łonie
krakowskiej przyrody. Okazją ku temu będą

 

V Tydzień Piosenki …
Plenerowa poezja Śpiewać każdy może… ale
zawsze przyjemniej słuchać tych, którzy znają
się na swoim fachu. W ramach piątej edycji
Tygodnia Piosenki w Krakowie – Festiwalu...

 

Musica Divina 2019
Piękno, które prowadzi do Spotkania. Festiwal
Musica Divina ponownie zachwyci! Festiwal
Musica Divina stanowi próbę stworzenia
przestrzeni dla prawdziwego spotkania z
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Kino Letnie przed Galerią
Krakowską
Festiwale i przeglądy filmowe  



 SOBOTA, 3 SIERPNIA 2019, 21:00  

 Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego  

3 SIE 2019, 10:00

4 SIE 2019, 19:00 - 10 SIE 2019
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historię rodziny dwójki konserwatywnych francuskich katolików, których trzy z czterech

córek wychodzą za mąż za mężczyzn o odmiennych korzeniach i wyznaniach.

O repertuarze na kolejne sobotnie wieczory będą mogli zdecydować sami widzowie.

Poprzez aplikację mobilną Galerii Krakowskiej można zagłosować na wybrany przez

siebie �lm. Tytuł, który w danym tygodniu uzyska największą liczbę głosów, zostanie

wyświetlony w sobotnim kinie letnim. Wśród tegorocznych propozycji znalazło się 28

�lmów, w tym m.in. „Bajecznie bogaci Azjaci”, „Zanim odejdą wody”, „Ocean's 8”, „Dzień

Bastylii” czy „Atomic Blonde”.

Na repertuar można głosować przez aplikację na stronie: https://kinoletnie-gk.pl/ 
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REKLAMA

Ekskluzywny Hotel BUKOVINA
Wyjątkowy hotel na skraju Tatrzańskiego Parku
Narodowego. Przyjazny rodzinom z dziećmi. Łączy
świat góralskich wartości z nowoczesnymi
rozwiązaniami.

REKLAMA

Wkinowzięci –
Wakacyjny
Przegląd

 

Letnie Tanie
Kinobranie
2019

 

16. Wakacyjne
Podróże
Filmowe

 

Pawilon Kina
Letniego 2019

 

6 SIE 2019 - 14 SIE 2019

28 CZE 2019 - 5 W…

29 CZE 2019 - 29 S…

29 CZE 2019 - 30 S…

6 LIP 2019 - 28 WR…
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