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AR PIRMAJĀM SILTAJĀM DIENĀM
klāt jūsu kinoteātra Kino Bize ceļvedis!

Pa vidu kinoteātra ikdienas darbiem un programmām
jauno žurnālu esam sagatavojuši tik vien kā ar divu mēnešu
aizkavēšanos. Ak vai! Bet tas arī nozīmē to, ka viss notiek un
ir darbīgi. Šī gada pirmā daļa jau ir aizsākusies un turpinās ar
labāko art-house kino repertuāru, tam visam paralēli dubultseansi, kino klasikas, lekcijas, diskusijas, tikšanās ar filmu
veidotājiem. Un, protams, tikšanās ar jums, mūsu skatītājiem.
Tās mums pavisam īpašas!
Kino stāsti jūsu ceļojumiem
kinoteātrī Kino Bize.
www.kinobize.lv
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Ugunis jūrā

Fire at Sea | Rež.: Gianfranco Rosi | IT | 114’
Aizkustinošs, bet skarbs Lampedūzas
salas portrets. Sala kļuvusi par bēgļu
krīzes frontes līniju, jo tieši tur
patvēruma meklējumos piestāj simtiem tūkstošu bēgļu. Notikumi filmā
pamatā norisinās caur 12 gadus vecā
Samueles acīm, kurš uz salas pavada
savu ikdienu.

Aizkadrā

Itāļu premjerministrs Mateo Renci
ļoti augsti novērtēja filmu un nolēma Eiropas Kopienas sanāksmē
uzdāvināt filmas DVD visiem dalībvalstu pārstāvjiem.

Ja jums patika
Stranger in Paradise
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Mīlestības Savienotās valstis

United States of Love | Rež.: Tomasz Wasilewski | PL | 106’
1990. gads, Polija. Pirmie neatkarības
gadi, kas nes gan eiforisku brīvības
sajūtu, gan mulsinošu neziņu par
nākotni. Četras dažāda vecuma
sievietes nolemj, ka šis pārmaiņu
laiks ir iespēja arī viņām piepildīt
savas kvēlākās vēlmes, mainīt likteni
un atrast savu vietu dzīvē.

KINO BIZE

Aizkadrā

Filmas krāsu gamma izvēlēta blāva
un pelēcīga, jo režisora un
komandas biedru atmiņām par šo
laika posmu nebija krāsu.

Ja jums patika
4 Months, 3 Weeks and 2 Days

Patersons

Paterson | Rež.: Jim Jarmusch | FR, DE, US | 118’
Patersona dzīve ir vienkārša, tomēr
romantiska - viņš ir autobusa vadītājs,
kurš raksta dzeju, iedvesmojoties no
dzirdētajām pasažieru sarunām un
ikdienā piedzīvotā. Viņa
dzejā parādās nepamanīto mirkļu
skaistums, nejaušas sakritības un
mūsdienu dzīves maģija.

Aizkadrā

Filmas idejai Džārmušs vēltījis
aptuveni 20 gadus, un Patersona
lomas atveidotājs Adams Draivers
filmēšanas vajadzībām izmācījās
par autobusa šoferi.

Ja jums patika
Toni Erdmann
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Komivojažieris

Salesman | Rež.: Asghar Farhadi | IR, FR | 125’
Kad pēkšņi vairs nav apdzīvojams
viņu dzīvoklis Teherānā, Emads un
Rana ir spiesti pārvākties. Drīz pēc
tam viņu jaunajās mājās notiek kāds
incidents, kas saistīts ar dzīvokļa
iepriekšējo īrnieci un dramatiski
maina jaunā pāra dzīvi.

KINO BIZE

Aizkadrā

Lai arī filma ieguva Oskaru labākās
ārzemju filmas kategorijā, režisors
Farhadi, protestējot pret Trampa
ierobežojumiem pret musulmaņu
valstīm, ceremoniju neapmeklēja.

Ja jums patika
Land of Mine

Viņa

Elle | Rež.: Paul Verhoeven | FR, DE, BE | 130’
Videospēļu kompānijas vadītāja
Mišela ir spēcīga un patstāvīga sieviete. Pēc tam, kad nepazīstams vīrietis
viņu izvaro pie pašas mājās, Mišela
nonāk izsekošanas un atriebšanās
“spēlē”, kas mainīs viņas dzīvi uz
mūžu.

Aizkadrā

Režisors pirms filmēšanas sāka
mācīties franču valodu, jo pēc
labākajām filmu tradīcijām, filmējot franču filmu, visai komandai
vajadzētu būt francūžiem.

Ja jums patika
Gone Girl

7

Mīlas steiki

Vienu biļeti, lūdzu!

Love Steaks | Rež.: Jakob Lass | DE | 89’
Drīz vien pēc tam, kad neveiklais
Klemenss sāk strādāt par masieri
luksusa viesnīcā, viņš satuvinās
ar neparedzamo, dumpiniecisko
pavāri Laru. Klemeness un Lara
varētu iemīlēties, bet tikpat labi viņu
attiecības varētu palikt mīlas steiku
“jēlajā” fāzē.

KINO BIZE

One Ticket, Please! | Rež.: Matīss Kaža | LV, US | 66’

Aizkadrā

Filma lielākoties finansēta ar pūļa
finansējumu, un otrā plāna lomās
darbojas reāli viesnīcas darbinieki.

Ja jums patika
Everyone Else

78 gadus vecā indiete Nikija Kokrena
ir pasaulē kaislīgākā teātra apmeklētāja. Nikija jau vairāk nekā 25
gadus katru dienu noskatās vismaz
vienu Ņujorkas teātra izrādi. Kur
beidzas aizrautīga kaislība un sākas
atkarība?

Aizkadrā

Filmas nosaukums radies no
lapiņas, ko Nikija izmanto ikdienā
kā vienu no veidiem, lai tiktu pie
teātra biļetēm bez maksas.

Ja jums patika
The Wolfpack
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Ticības krīzes
pētījums
aizraujošu un
smalku
vēsturisko
notikumu
aizspogulī
Nevainīgās

Innocents | Rež.: Anna Fontaine |
FR, PL | 115’
Pāris mēnešus pēc Otrā pasaules
kara Varšavā kādā klosterī ierodas
Sarkanā Krusta ārste Matilde no
Francijas. Drīz viņa atklāj Sarkanās
armijas vardarbīgās atbrīvošanas
misijas sekas – vairākas sievietes
ir stāvoklī. Matilde kļūst par viņu
vienīgo cerību. Filmas pamatā ir
patiesi notikumi.

Aizkadrā

Klostera māti abati filmā attēlo
Agata Kuleša - nepavisam ne svētā
“Sarkanā Vanda” filmā Ida (2013).

Ja jums patika
Ida
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Atbrīvošanas diena

Liberation Day | Rež.: Uģis Olte, Morten Traavik | LV, NO | 100’
Z-Korejā ierodas skandaloza
rokgrupa no Rietumiem. Sastopoties
ar strikto ideoloģiju un kultūras
atšķirībām, grupa cenšas izvilkt savas
dziesmas caur cenzūras adatas šauro
aci, lai uzstātos auditorijai, kam vēl
nekad nav bijusi pieeja alternatīvam
rokenrolam.

KINO BIZE

Aizkadrā

Mūziķi atzina, ka aplausi pēc koncerta viņus mulsināja, jo bija grūti
saprast, vai tā bija patiesa atzinība
vai arī prieks, ka koncerts beidzot
ir galā.

Ja jums patika
We Are X

B klases filma - iekāre un mūzika Rietumberlīnē
B-Movie: Lust & Sound in West-Berlin 1979-1989 | Rež.: Jörg A. Hoppe,
Heiko Lange, Klaus Maeck | DE | 92’
Iepriekš nerādīts filmu un TV
materiāls par mūziku un mākslu
Rietumberlīnē 1980. gados. Sākot ar
pankiem un beidzot ar dj un elektronisko deju mūziku. Par laiku, kad
viss šķita iespējams un svarīgāk par
panākumiem bija dzīvot mirklim.

Aizkadrā

Filmā redzams Bovijs, kā arī jauns,
nopietns Niks Keivs, kurš sava mazā
R-Berlīnes dzīvokļa guļamistabā
kolekcionē vācu gotiku.

Ja jums patika
Gimme Danger
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Starptautiskais eksperimentālā kino festivāls “Process”
Uzmanības centrā - analogā kino formāts kā apzināta izvēle un
īpaša pieredze. Neparastas, analogā formātā veidotas filmas,
paplašinātā kino jeb “expanded cinema” performances, lekcijas,
diskusijas un sarunas. Norises laiks: 22.-25.03.

Dizaina filmu festivāls Kuldīgā
Dizaina flmu festivāls ir dizainam un citām mākslas jomām
veltīts ikgadējs notikums, kas sadarbībā ar Kuldīgas
Mākslinieku rezidenci un Latvijas Mākslas akadēmiju
norisinās Kuldīgā. Norises laiks: 02.-03.06.
15

TELPU NOMA
Kino Bize piedāvā telpu nomu privātiem kino seansiem,
svinībām, semināriem, diskusijām un citiem pasākumiem
ar iespēju veidot sava privātā vai publiskā pasākuma
programmu.
Mums ir kinozāle, kafejnīca, augstas kvalitātes profesionālā
audio un video tehnika - jums ir iztēle un lieliskas idejas!
Bērnu rīti
Rīts ar bērnišķīgiem smiekliem ir saulaināks! Kino Bize, pavasarim spīdot aiz stūra, gatavojas BĒRNU RĪTIEM ar
programmu nedēļas nogalēs arī mazajiem skatītājiem.

Bēbīšseansi - ik pārnedēļas trešdienās no 15.03.
Kino programma vecākiem, kurā padomāts arī par vismazāko bērnu labsajūtu. Kino Bize repertuāra filmu dienas
seansi ar klusinātu gaismu un skaņu, pārtinamo virsmu un
mīkstu paklāju kinozālē. Ar sapratni par mazākajiem.
KINO BIZE

PAR KINO BIZE

MĒNEŠA KARTE
Ar mēneša kino karti varēsiet vienu mēnesi apmeklēt visus
kinoteātra regulārā repertuāra seansus.

DĀVANU KARTE
Jums ir iespēja draugiem, tuviniekiem vai īpašai personai
uzdāvināt kinoteātra Kino Bize regulārā repertuāra seansu
apmeklējumu. Dāvanu kartes pieejamas 5, 10 vai 20
seansiem.

DRAUGU KARTE
Piedāvājam regulāriem kino skatītājiem kļūt par daļu no
Kino Bize ar īpašajām biedru kartēm. Biedru karti iespējams
iegādāties uz gadu, ar atlaidi studentiem, skolēniem un
senioriem. Biedru kartes piedāvājums:
8 brīvbiļetes; 10% atlaide biļetēm regulārajiem filmu seansiem, dzērieniem un uzkodām; 40% atlaide telpu īrei; īpaši
seansi reizi mēnesī par 2.50 EUR; bezmaksas tēja/kafija; īpaši
pasākumi.
KINO BIZE

BIĻETES

VIETA

Biļetes var iegādāties uz
vietas kinoteātrī,
norēķinoties skaidrā naudā,
vai iepriekšpārdošanā
bezrindas.lv

Elizabetes iela 37-2, Rīga
(ieeja no pagalma, pie ieejas
spiest “2” un atsevišķi turēt
zvana pogu)

Ieeja: 5,00 / 3,50* Eur
Divas filmas pēc kārtas:
7,50 / 5,50* Eur
* studentiem, skolēniem,
senioriem

JAUNUMI
Filmu pirmizrāžu laiki tiks
precizēti sezonas laikā.
Iknedēļas filmu un
pasākumu repertuārs
apskatāms mājaslapā
www.kinobize.lv

TIEŠSAISTĒ
www.kinobize.lv
kino@kinobize.lv
facebook | twitter | instagram
/kinobize

“Mēs negribam tikai
gabaliņu kūkas, mēs
gribam visu beķereju”
B klases filma - iekāre un
mūzika Rietumberlīnē

