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Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas ielā 35
13.00
VECĀ DĀRZA NOSLĒPUMS
Režisori: Olafs Okonovs, Gunita Groša
Piedzīvojumu filma, ģimenes filma
Latvija, 2018, 1h 30 min

15.30
1906

Režisors: Gatis Šmits
Vēsturiska piedzīvojumu filma
Latvija, 2019, 1h 30min
Līdz 16 g.v. - neiesakām

13.00
KLASES SALIDOJUMS
Režisors: Andrejs Ēķis
Komēdija
Latvija, 2019, 1h 37 min
Līdz 16.g.v. - neiesakām
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15.30
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Režisors: Andrejs Ēķis
Komēdija
Latvija, 2019, 1h 37 min
Līdz 16.g.v. - neiesakām

Pie pensionāra Armanda, kurš dzīvo vecā mājā ar lielu, aizlaistu dārzu ierodas jaunais uzņēmējs
Kārlis, kurš vēlas nopirkt māju, taču Armands tam nepiekrīt. Armanda dārzs ir lieliska vieta, kur
spēlēties bērnu četrotnei par spīti tam, ka Armands regulāri cenšas bērnus padzīt no dārza. Viss
izmainās bērnu un Armanda starpā, kad bērni uzzina, ka Kārlis ar saviem padotiem vēlas
pārņemt dārzu ar negodīgām metodēm, lai tajā uzceltu veikalu, un sāk Armandu aizstāvēt.
Izrādās, ka iecere par veikala būvi ir tikai Kārļa viltīgs gājiens, jo viņš zina, ka dārzs slēpj sevī
daudz lielāku noslēpumu.

Rīga, 1906. gada rudens. Slepenpolicija ir guvusi virsroku cīņā ar sociāldemokrātu
kaujiniekiem. Tikai viena grupa spītīgi turpina savu darbību un plāno pārgalvīgu uzbrukumu
rūpnīcas kasei. Par operācijas vadītāju tiek nozīmēts ierindas kaujinieks Pelēkais. Operācijas
plānošanas laikā Pelēkais satiek dzejnieci Violetu un mēģina iekarot viņas uzmanību. Violetas
iedvesmots, Pelēkais ierauga dzīvi un revolūciju citām acīm. Turpretim Violeta nemanāmi nonāk
kaujinieku bīstamajā pasaulē. Rīgā ir sācies vētrainais, bēdīgi slavenais 1906. gada novembris.

25 gadus pēc skolas absolvēšanas, viņi saņem ielūgumu doties uz klases salidojumu. Viens no
viņiem ir no dzīves un hemoroīda noguris ģimenes galva, otrs ir mežonīgs rokeris ar kaislīgām
pielūdzējām katra koncerta aizkulisēs, trešo tikko pametusi sieva. Viņu tikšanās - tās ir jaukas
atmiņas, veču vēlme palīdzēt viens otram, bet galvenais - tā ir neprātīga ballīte, kur viņus gaida
trakas lietas.
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Ieejas maksa – EUR 2.50; bērniem līdz 12 gadu vecumam un pensionāriem EUR 1.50. Biļešu iegāde: vienu stundu pirms kino seansa.
* Pasākuma plānā iespējamas izmaiņas

