
29 e 30 de novembro, 1 de decembro de 2018

SALA FERNANDO REY

MAFEMMEESTUNEACTRICE
(A MIÑA MULLER É UNHAACTRIZ)

Yvan é un xornalista algo celoso que comparte a súa
vida sen problemas con Charlotte, unha actriz. O
problema xorde cando ela comeza a rodar unha
película cun actor famoso polos seus dotes de
sedutor.

UN SORRISO NO NADAL

Dirección: Yvan Attal
Intérpretes: Charlotte Gainsbourg e Yvan Attal
Francia, 2001 - 95 min (VOS en castelán)
Formato: 35 mm
APTA PARA TODOS OS PÚBLICOS

HORARIOS: xoves, venres e sábados ás 20:30 h

13, 14 e 15 de decembro de 2018

LA CASA DEL SORRISO
(A CASA DO SORRISO)

"A casa do sorriso" é o nome da residencia de anciáns
na que ingresa Adelina, despois de soportar moitos anos
de existencia gris e rutineira. O nome do lugar encaixa
perfectamente con ela: na súa mocidade gañou o premio
Miss Sorriso e o seu rostro segue sendo riseiro. En "A
casa do sorriso", o amor, a paixón, a amizade ou a
envexa seguen vivos. . .

Dirección: Marco Ferreri
Intérpretes: Ingrid Thulin e Dado Ruspoli
Italia, 1 990 - 11 0 min (VOS en castelán)
Formato: 35 mm
APTA PARA TODOS OS PÚBLICOS
* FESTIVAL DE BERLÍN 1991 : OSO DE OURO
* PREMIOS DAVID DI DONATELLO 1990: 4 NOMEAMENTOS, INCLUÍNDO
MELLOR FILME,

6, 7 e 8 de decembro de 2018

MA PETITE ENTERPRISE
( O MEU PEQUENO NEGOCIO)

Dirección: Pierre Jolivet
Intérpretes: Vincent Lindon e François Berléand
Francia, 1 999 - 97 min (VOS en castelán)
Formato: 35 mm
APTA PARATODOS OS PÚBLICOS
* PREMIOS CÉSAR 1999: MELLOR ACTOR SECUNDARIO
(BERLÉAND) 5 NOMEAMENTOS
* FESTIVAL DE MONTREAL 1999: MELLOR GUIÓN

Ivan é o propietario do taller que un día resulta
devastado por un incendio. Pero Ivan, que pensa que
o seguro pagará os danos, dáse conta de que o
axente que lle vendeu o contrato embolsouse o
diñeiro. Para salvar da bancarrota a súa familia, os
seus empregados e el están dispostos a saltarse a lei
e visitar furtivamente a compañía de seguros para
modificar o contrato.

* Pídese puntualidade, unha vez comezada a proxección
non se permitirá o acceso á sala.

ENTRADAS: 3,00 €
(Carné xove, +65 anos, ou persoas desempregadas: 2,00 €)
* É imprescindible achegar o documento que acredite o
desconto no momento de comprar a entrada

ABONO DE 5 PELÍCULAS: 1 2,00 €

VENDA NO DESPACHO DE BILLETES: media hora
antes de cada función (só se quedan entradas
dispoñibles)
VENDAANTICIPADA: na conserxaría, de luns a venres
de 9.00 a 1 4.00 e de 1 6.00 a 20.00 h; sábados de 1 0.00
a 1 3.00 h




