Walentynki irlandzkie w Łukowskim Ośrodku
Kultury

Łukowski Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza na ”Walentynki irlandzkie", które odbędą się 16
lutego 2019 roku.
W programie:
- godz. 19:00 koncert Celtic Fushion and Dance „Miłość Jest Najważniejsza” (sala widowiskowa
ŁOK);
- godz. 21:00 film „Planeta Singli 3” (Kino Łuków);
- godz. 23:00 film „P.S. Kocham Cię” (Kino Łuków).

W programie koncertu Celtic Fushion and Dance pod hasłem „Miłość Jest Najważniejsza”:
- MUZYKA – tradycyjne utwory celtyckie i kompozycje własne zespołu Jig Reel Maniacs w etnicznych
i nowoczesnych aranżacjach: aria, ballada, jig, pieśń, polka, schottisch, reel i inne;
- TANIEC – układy choreograficzne tradycyjnych rytmów celtyckich w baletkach i w obuwiu do stepu
irlandzkiego w wykonaniu Ellorien: aria, double-jig, hornpipe, jig, polka, reel, slip jig, step a apella, i
inne.
Bilety dostępne są w cenie 35 zł w przedsprzedaży oraz 45 zł w dniu koncertu w kasie Kina Łuków
oraz online na stronie https://ekobilet.pl/lukowski-os…/irlandzkie-walentynki-28448

„Planeta Singli 3” to trzecia część i wielki finał przeboju, który chwycił za serca, rozbawił do łez i
rozkochał w sobie miliony widzów. Znów bawić będą także lubiani odtwórcy czyli Agnieszka
Więdłocha, Maciej Stuhr, Weronika Książkiewicz, Tomasz Karolak, Joanna Jarmołowicz, Danuta
Stenka czy Aleksandar Milićević. Oprócz uwielbianych bohaterów z dwóch pierwszych części,
pojawią się nowe gwiazdy takie jak Bogusław Linda, Borys Szyc, Anna Smołowik, Jakub Józefowicz,
czy przebojowo powracająca na wielki ekran Maria Pakulnis. Będzie bardzo śmiesznie, bardzo
wzruszająco i bardzo… inaczej niż we wszystkich komediach romantycznych, jakie widzieliście! Film
„Planeta Singli 3” był kręcony równocześnie z drugą częścią. Fabuła skupia się na ślubie Ani i Tomka,
więc to od razu mówi, że 3. część na pewno skończy się happy endem. To jednak komedia
romantyczna, więc trudno było oczekiwać czegoś innego. Wesele odbędzie się na wsi u rodziny
Tomka, który przedstawi ją swojej narzeczonej. To właśnie tutaj poznamy jego nietypowych rodziców
oraz brata. „Planeta Singli 3” to mnóstwo emocji, śmiechu i zaskoczeń w opowieści o tym, że miłość
w różnych okresach życia oznacza zupełnie różne rzeczy.
Bilety w cenie 16 zł normalny i 13 zł ulgowy dostępne są w kasie Kina Łuków oraz online w
Ekobilecie.
„P.S. Kocham Cię” to film o pięknej miłości, znane gwiazdy i niewymagająca historia. Holly i Gerry
kochają się na zabój. Była to miłość od pierwszego wrażenia - wielka i, co ważniejsze, trwała. Jednak
mimo prawdziwego uczucia, przez większość wspólnego życia nie robili nic innego, jak tylko się ze
sobą kłócili. Na szczęście dla widzów trwa to zaledwie pięć minut filmu, bowiem Gerry szybko znika
ze świata żywych wyeliminowany przez guza mózgu. Zrozpaczona Holly zamyka się w domu i nie
pragnie niczego więcej, jak znów być z Gerrym. Jej ukochany przewidział to i przygotował całą serię
listów, które przybywać będą do niej w różnych momentach jej życia w ciągu następnego roku.
Dzięki nim poradzi sobie ze smutkiem i stanie na własnych nogach. Film pokazuje, że żałoba nie jest
tylko okresem przygotowującym do reszty życia, lecz przede wszystkim jest czasem świętowania
minionej miłości. Kłótnie bledną, zaś uczucie zostaje uwypuklone, stając się silniejsze, prawdziwsze i
bardziej magiczne, jakby wyjęte z najlepszej bajki.

Bilety w cenie 10 zł dostępne są w kasie Kina Łuków oraz online w Ekobilecie.

UWAGA!!! Bilet zakupiony na film „Planeta Singli 3” na 16 lutego upoważnia również do wejścia na
seans „P.S. Kocham Cię”.

