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PROGRAMACIÓ
FILMOTECA

TP

DEL DIMECRES 2
AL DIUMENGE 6 DE GENER
17.30 h ı 20.00 h | 22.30 h
DISSABTE 5: HORARI ESPECIAL ı 17.30 h

UNA CASA, LA
FAMILIA Y UN
MILAGRO
Títol original: La casa di famiglia ı Direcció: Augusto Fornari ı Any: 2017 ı Nacionalitat:
Itàlia ı Duració: 89 min ı Intèrprets: Valentina Chico, Marco Conidi, Libero De Rienzo, Luigi
Diberti...
Alex, Orestes, Jacinto y Fanny son cuatro
hermanos que crecen en una villa familiar en
el campo. Cuando aparentemente su padre
Sergio se encuentra en un coma irreversible
todos acuerdan vender la casa familiar y lo
que está dentro de ella para ayudar a Alex con
sus problemas financieros. Una vez vendido
todo, el padre se despierta por sorpresa.
Para una recuperarse debe volver a su hogar
y recuperar su vida anterior rodeado de sus
hijos. Los cuatro tendrán que apañárselas para
hacer ver que no ha pasado nada.

Alex, Orestes, Jacinto i Fanny són quatre
germans que creixen en una vil·la familiar en
el camp. Quan aparentment son pare, Sergio,
està en un coma irreversible, tots acorden
vendre la casa familiar i el que hi ha dins
per a ajudar Alex amb els seus problemes
financers. Una vegada venut tot, el pare es
desperta per sorpresa. Per a recuperar-se,
ha de tornar a la llar i reprendre la seua vida
anterior envoltat dels seus fills. Els quatre
hauran d’apanyar-se-les per a fer veure que
no ha passat res.

FILMOTECA

+7

DEL DIMECRES 9
AL DIUMENGE 13 DE GENER
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h

LA SOCIEDAD
LITERARIA Y EL
PASTEL DE PIEL
DE PATATA
Títol original: The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society ı Direcció: Mike Newell
Any: 2018 ı Nacionalitat: Regne Unit ı Duració: 124 min ı Intèrprets: Lily James, Michiel
Huisman, Glen Powell, Jessica Brown Findlay...
En 1946 una escritora de espíritu libre,
Juliet Ashton, establece una amistad con
los residentes de Guernsey Island tras la
Segunda Guerra Mundial, y decide escribir
un libro sobre sus experiencias durante la
guerra.

El 1946, una escriptora d’esperit lliure, Juliet
Ashton, estableix una amistat amb els
residents de Guernsey Island després de la
Segona Guerra Mundial i decideix escriure un
llibre sobre les seues experiències durant la
guerra.

FILMOTECA

+12

DEL DIMECRES 16
AL DIUMENGE 20 DE GENER
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h

EL REINO
Títol original: El reino ı Direcció: Rodrigo Sorogoyen ı Any: 2018 ı Nacionalitat: Espanya
Duració: 122 min ı Intèrprets: Antonio de la Torre, Josep Maria Pou, Nacho Fresneda, Ana
Wagener.
Manuel, tiene todo a favor para dar el salto
a la política nacional hasta que es implicado
en una trama de corrupción. Manuel es
expulsado del partido, señalado por la
opinión pública y traicionado por sus amigos.
Con el único apoyo de su mujer y de su hija,
Manuel se verá obligado a luchar contra una
maquinaria de corrupción que lleva años
engrasada, y contra un sistema de partidos
en el que los reyes caen, pero los reinos
continúan.

Manuel té tot a favor per a fer un bot a la
política nacional fins que és implicat en una
trama de corrupció, és expulsat del partit,
assenyalat per l’opinió pública i traït pels
seus amics. Amb l’únic suport de la seua
dona i de la seua filla, Manuel es veurà
obligat a lluitar contra una maquinària de
corrupció que porta anys greixada, i contra
un sistema de partits en què els reis cauen,
però els regnes continuen.

FILMOTECA

+12

DEL DIMECRES 23
AL DIUMENGE 27 DE GENER
Horari especial: 18.30 h ı 22.00 h

HA NACIDO UNA
ESTRELLA
Títol original: A Star Is Born ı Direcció: Bradley Cooper ı Any: 2018 ı Nacionalitat: Estats
Units ı Duració: 135 min ı Intèrprets: Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott, Rafi Gavron,
Andrew Dice Clay...
Jackson Maine es una estrella consagrada
de la música que una noche conoce y se
enamora de Ally, una joven artista que
lucha por salir adelante en el mundo del
espectáculo. Justo cuando Ally está a punto
de abandonar su sueño de convertirse en
cantante, Jack decide ayudarla en su carrera
hacia la fama. Pero el camino será más duro
de lo que imagina.

Jackson Maine és una estrela consagrada
de la música que una nit coneix i s’enamora
d’Ally, una jove artista que lluita per eixir
endavant en el món de l’espectacle. Just
quan Ally està a punt d’abandonar el seu
somni de convertir-se en cantant, Jack
decideix ajudar-la en la seua carrera cap a
la fama. Però el camí serà més dur del que
imagina.

FILMOTECA

+16

DEL DIMECRES 30 DE GENER AL
DIUMENGE 3 DE FEBRER
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h

GIRL
Títol original: Girl ı Direcció: Lukas Dhont ı Any: 2018 ı Nacionalitat: Bèlgica ı Duració:
100 min ı Intèrprets: Victor Polster, Arieh Worthalter, Valentijn Dhaenens, Oliver
Bodart...
Lara es una chica de 15 años, que nació
siendo niño y sueña con convertirse en
bailarina.

Lara és una xica de 15 anys que va nàixer
sent xiquet i que somia de convertir-se en
ballarina.

FILMOTECA

+16

DEL DIMECRES 6
AL DIUMENGE 10 DE FEBRER
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h

LA SOMBRA DE
LA LEY
Títol original: La sombra de la ley ı Direcció: Dani de la Torre ı Any: 2018 ı Nacionalitat:
Espanya ı Duració: 126 min ı Intèrprets: Luis Tosar, Michelle Jenner, Vicente Romero,
Ernesto Alterio, Paco Tous...
Año 1921. España vive un momento agitado
y caótico: son los años del plomo. Aníbal
Uriarte es un policía enviado a Barcelona
para colaborar en la detención de los
culpables del robo a un tren militar. Aníbal
y sus formas no encuentran mucho apoyo
entre sus compañeros, y comienzan los
enfrentamientos con el inspector Rediú,
un superior corrupto. Aníbal entrará en
contacto con los bajos fondos de la sociedad
barcelonesa y con el mundo anarquista más
radical.

Any 1921. Espanya viu un moment agitat i
caòtic: són els anys del plom. Aníbal Uriarte és
un policia enviat a Barcelona per a col·laborar
en la detenció dels culpables del robatori
a un tren militar. Aníbal i les seues formes
no troben molt de suport entre els seus
companys i comencen els enfrontaments
amb l’inspector Rediú, un superior corrupte.
Aníbal entrarà en contacte amb els baixos
fons de la societat barcelonina i amb el món
anarquista més radical.

FILMOTECA

+12

DEL DIMECRES 13
AL DIUMENGE 17 DE FEBRER
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h

LA BUENA ESPOSA
Títol original: The Wife ı Direcció: Björn Runge ı Any: 2017 ı Nacionalitat: Regne Unit
Duració: 100 min ı Intèrprets: Glenn Close, Jonathan Pryce, Christian Slater, Max Irons,
Harry Lloyd...
Joan Castleman es una buena esposa, de
belleza madura y natural, la mujer perfecta.
Pero lo cierto es que lleva cuarenta años
sacrificando sus sueños y ambiciones para
mantener viva la llama de su matrimonio
con su marido, Joe Castleman. Pero Joan ha
llegado a su límite. En vísperas de la entrega
del Premio Nobel de Literatura a Joe, Joan
decide desvelar su secreto mejor guardado.

Joan Castleman és una bona esposa, de
bellesa madura i natural, la dona perfecta.
Però la veritat és que durant quaranta anys
ha sacrificat els seus somnis i ambicions
per a mantindre viva la flama del matrimoni
amb el seu marit, Joe Castleman. Però Joan
ha arribat al seu límit. Un poc abans del
lliurament del Premi Nobel de Literatura
a Joe, Joan decideix desvelar el seu secret
millor guardat.

FILMOTECA

+7

DEL DIMECRES 20
AL DIUMENGE 24 DE FEBRER
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h

EL VEREDICTO
(LA LEY DEL MENOR)
Títol original: The Children Act ı Direcció: Richard Eyre ı Any: 2017 ı Nacionalitat: Regne
Unit ı Duració: 105 min ı Intèrprets: Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead,
Jason Watkins, Ben Chaplin…
Fiona Maye es una prestigiosa jueza del
Tribunal Superior de Londres especializada
en derechos familiares que atraviesa por
una grave crisis matrimonial. Cuando llega a
sus manos el caso de Adan, un adolescente
con leucemia que se niega a hacerse una
transfusión de sangre al ser Testigo de
Jehová, Fiona descubrirá sentimientos
ocultos que desconocía, y luchará para que
Adan entre en razón y sobreviva.

Fiona Maye és una prestigiosa jutgessa del
Tribunal Superior de Londres especialitzada
en drets familiars que travessa per una
greu crisi matrimonial. Quan arriba a les
seues mans el cas d’Adan, un adolescent
amb leucèmia que es nega a fer-se una
transfusió de sang perquè és testimoni de
Jehovà, Fiona descobrirà sentiments ocults
que desconeixia, i lluitarà perquè Adan entre
en raó i sobrevisca.

FILMOTECA

+12

DEL DIMECRES 27 DE FEBRER AL
DIUMENGE 3 DE MARÇ
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h

THE RIDER
Títol original: The Rider ı Direcció: Chloé Zhao ı Any: 2017 ı Nacionalitat: Estats Units
Duració: 104 min ı Intèrprets: Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau, Cat Clifford,
Terri Dawn...
Brady, que fue una de las estrellas del rodeo
y un talentoso entrenador de caballos, sufre
un accidente que le incapacita para volver a
montar. Cuando vuelve a casa se da cuenta
de que lo único que quiere hacer es montar
a caballo y participar en rodeos, lo que le
frustra bastante. En un intento por retomar
el control de su vida, Brady emprende un
viaje en busca de una nueva identidad y del
significado de lo que es ser un hombre en el
corazón de América.

Brady, que va ser una de les estreles del
rodeo i un talentós entrenador de cavalls,
pateix un accident que l’incapacita per a
tornar a muntar. Quan torna a casa s’adona
que l’únic que vol fer és muntar a cavall i
participar en rodeos, cosa que el frustra
prou. En un intent per reprendre el control
de la seua vida, Brady emprén un viatge a la
cerca d’una nova identitat i del significat del
que és ser un home en el cor d’Amèrica.

FILMOTECA

+12

DEL DIMECRES 6
AL DIUMENGE 10 DE MARÇ
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h

COLETTE
Títol original: Colette ı Direcció: Wash Westmoreland ı Any: 2018 ı Nacionalitat: Regne
Unit ı Duració: 112 min ı Intèrprets: Keira Knightley, Dominic West, Denise Gough, Fiona
Shaw, Robert Pugh...
Cuenta la historia de Sidonie-Gabrielle
Colette, autora de las polémicas novelas que
causaron gran revuelo en el París de los años
20 “Claudine” y “Gigi”, desde su infancia en el
campo hasta su consagración en la sociedad
parisina junto a su marido, el también autor
Henry Gautheir-Villas “Willy”, que en un
principio actúa como mentor de Colette.

Conta la història de Sidonie-Gabrielle
Colette -autora de polèmiques novel·les,
com ara Claudine i Gigi, que van causar un
gran impacte al París dels anys 20-, des de
la seua infància en el camp fins a la seua
consagració en la societat parisenca al
costat del seu marit, el també autor Henry
Gautheir-Villas “Willy”, que en un principi
actua com a mentor de Colette.

FILMOTECA

+16

DEL DIMECRES 13
AL DIUMENGE 17 DE MARÇ
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h

EL FOTÓGRAFO DE
MAUTHAUSEN
Títol original: El fotógrafo de Mauthausen ı Direcció: Mar Targarona ı Any: 2018
Nacionalitat: Espanya ı Duració: 110 min ı Intèrprets: Mario Casas, Richard van Weyden,
Alain Hernández, Adrià Salazar...
Francesc Boix, un preso que trabaja en el
laboratorio fotográfico, arriesga su vida al
planear la evasión de unos negativos que
demostrarán al mundo las atrocidades
cometidas por los nazis. Miles de imágenes
que muestran desde dentro toda la crueldad
de un sistema perverso. Las fotografías
que lograron salvar Boix y sus compañeros
fueron determinantes para condenar a altos
cargos nazis en los juicios de Núremberg en
1946. Boix fue el único español que asistió
como testigo.

Francesc Boix, un pres que treballa en
el laboratori fotogràfic, arrisca la vida
en planejar l’evasió d’uns negatius que
demostraran al món les atrocitats comeses
pels nazis. Milers d’imatges que mostren
des de dins tota la crueltat d’un sistema
pervers. Les fotografies que van aconseguir
salvar Boix i els seus companys van ser
determinants per a condemnar alts càrrecs
nazis en els juís de Nuremberg, el 1946. Boix
va ser l’únic espanyol que va assistir com a
testimoni.

FILMOTECA

+12

DEL DIMECRES 20
AL DIUMENGE 24 DE MARÇ
Horari especial: 18.30 h ı 22.00 h

BOHEMIAN
RHAPSODY
Títol original: Bohemian Rhapsody ı Direcció: Bryan Singer ı Any: 2018 ı Nacionalitat:
Regne Unit ı Duració: 134 min ı Intèrprets: Rami Malek, Joseph Mazzello, Ben Hardy,
Gwilym Lee, Lucy Boynton...
La película plasma el meteórico ascenso de
la banda al olimpo de la música a través de
sus icónicas canciones y su revolucionario
sonido, su crisis cuando el estilo de vida
de Mercury estuvo fuera de control, y su
triunfal reunión en la víspera del Live Aid, en
la que Mercury lidera a la banda en uno de
los conciertos de rock más grandes de la
historia. Refleja asimismo cómo se cimentó
el legado de una banda que siempre se
pareció más a una familia y que, a día de hoy,
continúa inspirando.

La pel·lícula plasma el meteòric ascens
de la banda a l’Olimp de la música a través
d’icòniques cançons i un so revolucionari, la
seua crisi quan l’estil de vida de Mercury va
estar fora de control i la seua triomfal reunió
la vespra del Live Aid, on Mercury lidera la
banda en un dels concerts de rock més grans
de la història. Reflecteix, així mateix, com es
va fonamentar el llegat d’una banda que
sempre es va assemblar més a una família i
que, a hores d’ara, continua inspirant.

FILMOTECA

+12

DEL DIMECRES 27
AL DIUMENGE 31 DE MARÇ
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h

GAUGUIN,
VIAJE A TAHITI
Títol original: Gauguin: Voyage de Tahiti ı Direcció: Edouard Deluc ı Any: 2017 ı Nacionalitat:
França ı Duració: 102 min ı Intèrprets: Vincent Cassel, Malik Zidi, Ian McCamy, Pernille
Bergendorff
En 1891 Gauguin se exilia a Tahití. Quiere
encontrar su pintura, libre, salvaje, lejos de
los códigos morales, políticos y estéticos de
la Europa civilizada. Se adentra en la selva,
haciendo frente a la soledad, la pobreza, la
enfermedad. Allí conoce a Tehura, que se
convirtió en su esposa y protagonista de sus
grandes pinturas.

El 1891, Gauguin s’exilia a Tahití. Vol trobar
la seua pintura, lliure, salvatge, lluny dels
codis morals, polítics i estètics de l’Europa
civilitzada. S’endinsa en la selva, fent front
a la soledat, la pobresa i la malaltia. Allí
coneix Tehura, que es va convertir en la
seua esposa i protagonista de les seues
grans pintures.

FILMOTECA

PROGRAMACIÓ
INFANTIL

TP

DISSABTE 12 I DIUMENGE 13
DE GENER
17.30 h ı 20.00 h

PETER RABBIT
Títol original: Peter Rabbit ı Direcció: Will Gluck ı Any: 2018 ı Nacionalitat: Estats Units
Duració: 95 min ı Intèrprets: Domhnall Gleeson, Rose Byrne, Sam Neill, Sia, Bernardo
Santos...
Adaptación del cuento clásico de Beatrix
Potter de un conejo rebelde y de lo más
revoltoso que intenta hacerse con el control
de la huerta de un granjero.

Adaptació del conte clàssic de Beatrix Potter
d’un conill rebel i d’allò més revoltós que
intenta fer-se amb el control de l’horta d’un
granger.

INFANTIL

TP

DISSABTE 19 I DIUMENGE 20
DE GENER
17.30 h ı 20.00 h

LEO DA VINCI:
MISIÓN MONA LISA
Títol original: Leo da Vinci: Missione Monna Lisa ı
Nacionalitat: Itàlia ı Duració: 85 min.
Leo Da Vinci, queda totalmente enamorado
de Lisa, una chica que un día pierde su casa
a causa de un incendio. A Leo se le ocurre
una aventura loca y emocionante que podría
arreglar su situación. Quiere encontrar el
barco pirata que años atrás naufragó cerca
de la isla de Montecristo para recuperar el
fabuloso tesoro que se dice que esconde.
Con este tesoro cree que los problemas de
Lisa se podrían solucionar, así que ambos,
junto a sus amigos, empezarán un viaje que
no será nada fácil.

Direcció: Sergio Manfio ı Any: 2018

Leo Da Vinci queda totalment enamorat de
Lisa, una xica que un dia perd sa casa a causa
d’un incendi. A Leo se li ocorre una aventura
boja i emocionant que podria arreglar la
seua situació. Vol trobar el vaixell pirata
que anys arrere va naufragar prop de l’illa
de Montecristo per a recuperar el fabulós
tresor que es diu que s’hi amaga. Amb
aquest tresor creu que els problemes de Lisa
es podrien solucionar, així que ambdós, amb
els seus amics, començaran un viatge que
no serà gens fàcil.

INFANTIL

TP

DISSABTE 26 I DIUMENGE 27
DE GENER
17.30 h ı 20.00 h

CHRISTOPHER
ROBIN
Títol original: Christopher Robin ı Direcció: Marc Forster ı Any: 2018 ı Nacionalitat: Estats
Units ı Duració: 104 min. ı Intèrprets: Ewan McGregor, Hayley Atwell, Mark Gatiss, Adrian
Scarborough...
El niño que se embarcó en innumerables
aventuras en el bosque de los Cien Acres con
su banda de animales de peluche, ha crecido
y… ha perdido el rumbo. Ahora les toca a
sus amigos de la infancia aventurarse en
nuestro mundo y ayudar a Christopher Robin
a recordar al niño cariñoso y juguetón que
aún tiene dentro.

El xiquet que es va embarcar en innombrables
aventures en el bosc dels “Cien Acres” amb la
seua banda d’animals de peluix, ha crescut
i… ha perdut el rumb. Ara els toca als seus
amics de la infància aventurar-se en el
nostre món i ajudar Christopher Robin a
recordar el xiquet afectuós i juganer que
encara té dins.

INFANTIL

TP

DISSABTE 2 I DIUMENGE 3
DE FEBRER
17.30 h ı 20.00 h
PROJECCIÓ EN VALENCIÀ

EL BOSC DE
HAQUIVAQUI
Títol original: Dyrene i Hakkebakkeskogen ı
Nacionalitat: Noruega ı Duració: 75 min.

Direcció: Rasmus A. Sivertsen ı Any: 2016

Claus y sus amigos tienen miedo del zorro Marvin
y de los demás depredadores que siempre los
persiguen para intentar comérselos. Un día
el erizo Horacio intenta comerse a la abuela
ratón. Es entonces cuando Morten, el ratón
más sensato del bosque, llega a la conclusión
de que ha llegado el momento de redactar una
nueva ley para el bosque, para que todos los
habitantes del bosque sean amigos y nadie
pueda comerse a nadie. Pero el problema es
que Marvin, el zorro, sigue hambiento.

Claus i els seus amics tenen por del rabosot
Marvin i dels altres depredadors que sempre
els persegueixen per a intentar menjar-se’ls.
Un bon dia l’eriçó Horacio intenta menjarse la iaia ratolí. És llavors quan Morten, el
ratolí amb més trellat del bosc, arriba a la
conclusió que és hora de redactar una nova
llei per al bosc, perquè tots els habitants del
bosc siguen amics i ningú no puga menjarse a ningú. Però el problema és que Marvin,
el rabosot, continua famolenc.

INFANTIL

TP

DISSABTE 9 I DIUMENGE 10
DE FEBRER
17.30 h ı 20.00 h

MARY Y LA FLOR
DE LA BRUJA
Títol original: Meari to majo no hana ı
Nacionalitat: Japó ı Duració: 103 min.
Mary es una niña que vive con su tía abuela
en el campo, donde no pasa casi nada. Un día
sigue a un misterioso gato hasta el bosque
y descubre un viejo palo de escoba y una
extraña flor que sólo florece cada siete años
en ese mismo bosque. El palo de escoba
y la flor llevarán a Mary por encima de las
nubes hasta Endor College, una escuela de
magia dirigida por Madam Mumblechook y el
brillante Doctor Dee. Pero allí suceden cosas
extrañas y Mary tendrá que arriesgar su vida
para que todo vaya bien.

Direcció: Hiromasa Yonebayashi ı Any: 2017

Mary és una xiqueta que viu amb la seua tia
iaia Charlotte en el camp, on no passa quasi
res. Un dia segueix un misteriós gat fins
al bosc i descobreix un vell pal de granera
i una estranya flor que només floreix cada
set anys en aquest mateix bosc. El pal de
granera i la flor portaran Mary per damunt
dels núvols fins a Endor College, una escola
de màgia dirigida per Madam Mumblechook i
el brillant Doctor Dee. Però allí passen coses
estranyes i Mary haurà d’arriscar la seua vida
perquè tot vaja bé.

INFANTIL

TP

DISSABTE 16 I DIUMENGE 17
DE FEBRER
17.30 h ı 20.00 h

AL AIRE PATOS
Títol original: Duck Duck Goose ı Direcció: Christopher Jenkins ı Any: 2018 ı Nacionalitat:
Xina ı Duració: 82 min.
Max es un joven ganso que forma parte
de una bandada que va a emigrar a tierras
más cálidas antes del invierno. En pleno
vuelo, sufre un accidente que le impide
volar y se topa con los hermanitos Chi. Los
dos patitos se habían quedado separados
de su grupo. Max se ve obligado a hacerse
cargo de ellos. En su empeño por reunirse
con sus respectivos grupos, los tres vivirán
una trepidante aventura que les hará
enfrentarse a múltiples peligros y conocer
curiosos personajes.

Max és una jove oca que forma part
d’una bandada que emigrarà a terres
més càlides abans de l’hivern. En ple vol,
pateix un accident que li impedeix volar
i es topa amb els germanets Chi. Els dos
aneguets s’havien quedat separats del
seu grup. Max es veu obligat a fer-se’n
càrrec. En el seu interés de reunir-se amb
els respectius grups, els tres viuran una
trepidant aventura que els farà enfrontarse a múltiples perills i conéixer curiosos
personatges.

INFANTIL

TP

DISSABTE 23 I DIUMENGE 24
DE FEBRER
17.30 h ı 20.00 h

SMALLFOOT
Títol original: Smallfoot ı Direcció: Karey Kirkpatrick, Jason Reisig ı Any: 2018 ı Nacionalitat:
Estats Units ı Duració: 96 min.
“Smallfoot” da un giro a la leyenda de Bigfoot
cuando un Yeti joven y listo se encuentra
con algo que pensaba que no existía: un
ser humano. La noticia de este “humano” le
trae la fama y la oportunidad de conseguir
a la chica de sus sueños. Asimismo, provoca
una conmoción en la sencilla comunidad de
Yetis al preguntarse qué otras cosas pueden
existir más allá de su aldea nevada.

Smallfoot fa un gir a la llegenda de Bigfoot
quan un ieti jove i llest es troba una cosa
que pensava que no existia: un ésser
humà. La notícia d’aquest “humà” li porta
la fama i l’oportunitat d’aconseguir la xica
dels seus somnis. Així mateix, provoca una
commoció en la senzilla comunitat de ietis
en preguntar-se quines altres coses poden
existir més enllà de la seua aldea nevada.

INFANTIL

+7

DISSABTE 2 I DIUMENGE 3
DE MARÇ
17.30 h ı 20.00 h
PROJECCIÓ EN VALENCIÀ

EL REGNE DELS
ELFS
Títol original: Dragon Nest: Throne of Elves ı Direcció: Yi Ge, Yuefeng Song ı Any: 2016
Nacionalitat: Xina ı Duració: 104 min.
En el mítico mundo elfo de Altera, una épica
lucha tiene lugar entre la princesa Liya y
la malvada Elfa Oscura Elena, quien ahora
tiene en su poder una gema de gran poder.
Secuela de Dragon Nest: Warriors’ Dawn.

En el mític món elf d’Altera, una èpica lluita
té lloc entre la princesa Liya i la malvada
elfa fosca Elena, que ara té en les seues
mans una gemma de gran poder. Seqüela de
Dragon Nest: Warriors’ Dawn.

INFANTIL

TP

DISSABTE 9 I DIUMENGE 10
DE MARÇ
17.30 h ı 20.00 h

TEEN TITANS GO!
LA PELÍCULA
Títol original: Teen Titans Go! To the Movies ı Direcció: Aaron Horvath, Peter Rida Michail
Any: 2018 ı Nacionalitat: Estats Units ı Duració: 87 min.
Cuando los Jóvenes Titanes se enteran de que
otros superhéroes de DC han realizado sus
propias películas, estos buscaran encontrar
en un viaje épico un director perfecto para
su debut en la gran pantalla, pero un viejo
enemigo tiene otras ideas planeadas para
ellos.

Quan els “Jóvenes Titanes” s’assabenten que
uns altres superherois de DC han realitzat les
seues pròpies pel·lícules, aquests buscaran
trobar en un viatge èpic un director perfecte
per al seu debut en la gran pantalla, però un
vell enemic té unes altres idees planejades
per a ells.

INFANTIL

+7

DISSABTE 16 I DIUMENGE 17
DE MARÇ
17.30 h ı 20.00 h

ANA Y BRUNO
Títol original: Ana y Bruno ı Direcció: Carlos Carrera ı Any: 2017 ı Nacionalitat: Mèxic
Duració: 95 min.
Ana es una curiosa niña que se hace amiga de
los seres imaginarios de los pacientes de un
hospital psiquiátrico, donde recientemente
ha llegado junto con su madre. Con la ayuda
de sus nuevos amigos intentará escapar
de ahí para buscar a su padre y reunir
nuevamente a su familia.

Ana és una curiosa xiqueta que es fa amiga
dels éssers imaginaris dels pacients d’un
hospital psiquiàtric, on recentment ha
arribat amb sa mare. Amb l’ajuda dels seus
nous amics intentarà escapar d’ací per a
buscar son pare i reunir novament la seua
família.

INFANTIL

TP

DISSABTE 23 I DIUMENGE 24
DE MARÇ
17.30 h ı 20.00 h

KIKORIKI. EQUIPO
INVENCIBLE
Títol original: Smeshariki: Nachalo ı Direcció: Denis Chernov ı Any: 2011 ı Nacionalitat:
Rússia ı Duració: 90 min.
Los Kikoriki llevan una vida tranquila y
relajada pero de repente todo se pone
al revés cuando se encuentran con un
dispositivo extraño de lo que sólo habían
oído hablar: una televisión.

Els Kikoriki porten una vida tranquil·la
i relaxada, però de sobte tot es posa a
l’inrevés quan es troben amb un dispositiu
estrany, del qual només havien sentit parlar:
una televisió.

INFANTIL

TP

DISSABTE 30 I DIUMENGE 31
DE MARÇ
17.30 h ı 20.00 h

TRENK, EL
PEQUEÑO
CABALLERO
Títol original: Der kleine Ritter Trenk ı Direcció: Anthony Power ı Any: 2015 ı Nacionalitat:
Alemanya ı Duració: 75 min.
El más grande sueño de Trenk es convertirse
en caballero. Un deseo complicado, ya que
pertenece a una familia campesina que no
tiene mucho dinero. Armado de valentía y
determinación, Trenk y su cerdito Piggeldy
viajan al castillo de Hohenlob, donde conocen
a Sir Hans y a su hija Thekla. Con ayuda de sus
nuevos amigos, el pequeño Trenk aprenderá
a ser un caballero.

El més gran somni de Trenk és convertirse en cavaller. Un desig complicat, ja
que pertany a una família llauradora que
no té molts diners. Armat de valentia i
determinació, Trenk i el seu porquet Piggeldy
viatgen al castell de Hohenlob, on coneixen
Sir Hans i la seua filla Thekla. Amb ajuda dels
seus nous amics, el xiquet Trenk aprendrà a
ser un cavaller.

INFANTIL

PROGRAMACIÓ
CINEMA EN
VALENCIÀ

TP

DIJOUS
31 DE GENER
19.30 h ı 22.00 h
SALA B
PROJECCIÓ EN VALENCIÀ
ENTRADA LLIURE

FORMENTERA
LADY
Títol original: Formentera Lady ı Direcció: Pau Durà ı Any: 2018 ı Nacionalitat: Espanya
Duració: 85 min ı Intèrprets: José Sacristán, Jordi Sánchez, Nora Navas, Ferran Rañé...
Samuel llegó a la Formentera hippie de los
70 y allí sigue. Vive sin luz y toca el banjo en
un garito. Un día recibe la visita, después
de muchos años, de su hija Anna y de su
nieto Marc. Anna, desempleada desde hace
tiempo, dice que ha tenido que aceptar un
trabajo en Francia y se ve obligada a dejar
en la isla a su hijo con Samuel.

COL·LABORA:
UMH

Samuel va arribar a la Formentera hippie
dels 70 i allà segueix. Viu sense llum i toca el
banjo en un bar. Un dia rep la visita, després
de molts anys, de la seua filla Anna i del seu
nét Marc. Anna, aturada des de fa temps, diu
que ha hagut d’acceptar una feina a França i
es veu obligada a deixar a l’illa el seu fill amb
Samuel.

EN VALENCIÀ

TP

DIJOUS
28 DE FEBRER
19.30 h ı 22.00 h
SALA B
PROJECCIÓ EN VALENCIÀ
ENTRADA LLIURE

M’ESPERARÀS?
Títol original: M’esperaràs? ı Direcció: Carles Alberola ı Any: 2017 ı Nacionalitat: Espanya
Duració: 90 min ı Intèrprets: Carles Alberola, Cristina García, Alfred Picó, Rebeca Valls
Una noche. Una cena en el apartamento
de Rubén, un separado al que sus mejores
amigos, el matrimonio formado por Jaume
y Raquel, han buscado a alguien con el
propósito de que Rubén tenga una cita a
ciegas y deje de quejarse de la mala suerte
que siempre ha tenido con las mujeres.

COL·LABORA:
UMH

Una nit. Un sopar a l’apartament de Rubén,
un separat a qui els seus millors amics, el
matrimoni format per Jaume i Raquel, han
buscat algú amb el propòsit que Rubén tinga
una cita a cegues i deixe de queixar-se de
la mala sort que sempre ha tingut amb les
dones.

EN VALENCIÀ

TP

DIJOUS
28 DE MARÇ
19.30 h ı 22.00 h
SALA B
PROJECCIÓ EN VALENCIÀ
ENTRADA LLIURE

LES DISTÀNCIES
Títol original: Les distàncies ı Direcció: Elena Trapé ı Any: 2018 ı Nacionalitat: Espanya
Duració: 100 min ı Intèrprets: Alexandra Jiménez, Miki Esparbé, Isak Férriz, Bruno Sevilla...
Olivia, Eloy, Guille y Anna viajan a Berlín para
visitar por sorpresa a su amigo Comas que
cumple 35 años. Este no los recibe como
ellos esperaban y durante el fin de semana
sus contradicciones afloran y la amistad se
pone a prueba. Juntos descubrirán que el
tiempo y la distancia pueden cambiarlo todo.

COL·LABORA:
UMH

Olivia, Eloy, Guille i Anna viatgen a Berlín per
visitar per sorpresa el seu amic Comas que
compleix 35 anys. Aquest no els rep com ells
esperaven i durant el cap de setmana les
seues contradiccions afloren i l’amistat es
posa a prova. Junts descobriran que el temps
i la distància poden canviar-ho tot.

EN VALENCIÀ

PROGRAMACIÓ
FILMOTECA

20 AL 24 DE MARÇ

16 I 17 DE MARÇ

BOHEMIAN RHAPSODY

ANA Y BRUNO

2 AL 6 DE GENER

27 AL 31 DE MARÇ

23 I 24 DE MARÇ

9 AL 13 DE GENER

CINEMA
INFANTIL

30 I 31 DE MARÇ

LA SOCIEDAD LITERARIA (...)
16 AL 20 DE GENER

12 I 13 DE GENER

EL REINO

PETER RABBIT

CINEMA
EN VALENCIÀ

23 AL 27 DE GENER

19 I 20 DE GENER

31 DE GENER

LEO DA VINCI: MISIÓN MONA LISA

FORMENTERA LADY

30 GENER AL 3 DE FEBRER

26 I 27 DE GENER

GIRL

CHRISTOPHER ROBIN

28 DE FEBRER

6 AL 10 DE FEBRER

2 I 3 DE FEBRER

28 DE MARÇ

13 AL 17 DE FEBRER

9 I 10 DE FEBRER

LA BUENA ESPOSA

MARY Y LA FLOR DE LA BRUJA

20 AL 24 DE FEBRER

16 I 17 DE FEBRER

UNA CASA, LA FAMILIA Y (...)

HA NACIDO UNA ESTRELLA

LA SOMBRA DE LA LEY

INFILTRADO EN EL KKKLAN

GAUGUIN, VIAJE A TAHITÍ

EL BOSC DE HAQUIVAQUI

23 I 24 DE FEBRER

THE RIDER

SMALLFOOT

6 AL 10 DE MARÇ

2 I 3 DE MARÇ

13 AL 17 DE MARÇ

9 I 10 DE MARÇ

EL FOTÓGRAFO DE MAUTHAUSEN

TRENK, EL PEQUEÑO CABALLERO

M’ESPERARÀS?
LES DISTÀNCIES

AL AIRE PATOS

27 FEBRER AL 3 DE MARÇ

COLETTE

KIKORIKI: EQUIPO INVENCIBLE

EL REGNE DELS ELFS
TEEN TITANS GO! LA PELÍCULA

Continuarà...

> LES TAQUILLES OBRIRAN
30 MINUTS ABANS DE CADA SESSIÓ <

PREUS FILMOTECA
DE DIJOUS A DIUMENGE: 3 €
DIMECRES: 1,5 € ı Entrada gratuïta per a tercera edat* i estudiants**.
* Tercera Edat: haurà d’acreditar-se amb el Carnet de Pensionista o la Targeta Daurada de l’Ajuntament.
** Estudiants: hauran d’acreditar-se amb el carnet del corresponent centre educatiu.

FILMOTECA EN V.O.
Dijous a les 20.00 i a les 22.30 h: la pel·lícula de la filmoteca serà en V.O. subtitulada.
SESSIÓ BABY
Dijous 17.30 h: vine al cine amb el teu bebé.
PREUS CINEMA INFANTIL
Preu general 3 €
VENDA D’ENTRADES INSTANT TICKET - 902 444 300 I instanticket.es
> SUBVENCIONAT PER L’INSTITUT VALENCIÀ DE CINEMATOGRAFIA RICARDO MUÑOZ SUAY <
WWW.ELX.ES

www.uchceu.es

render.com.es

COL·LABORA:

