
Już po raz czwarty mamy zaszczyt zaprosić wszyst-
kich wielbicieli X muzy na BEST Festiwal Filmowy 
„Kino BESTajemnic”. Z roku na rok przekonujemy 

się, że nasza impreza przyciąga coraz szersze grono 
ludzi zainteresowanych kinem ambitnym. W tym roku 
oprócz całkowicie autorskiego programu przygotowa-
liśmy specjalną niespodziankę. Za sprawą festiwalu ty-
ska widownia jako pierwsza w Polsce będzie mogła 
zobaczyć ostatni obraz Toma Tykwera reżysera m.in.: 
„Biegnij Lola, biegnij” i „Pachnidła”. Przedpremierowy 
pokaz filmu „Trzy” pokażemy w ostatni dzień festiwalu. 
Wcześniej do zobaczenia będzie aż 11 produkcji głów-
nie z Europy, które łączy wspólny mianownik: wszyst-
kie wstrząsają widzem i wszystkie mniej lub bardziej 
na czynniki pierwsze rozkładają zakamarki ludzkiej 
duszy.

Na powitanie „Rozstanie”
Irański obraz „Rozstanie” tegoroczny zdobywca Osca-
ra w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny, a także 
zwycięzca Złotych Globów otworzy 4. edycję BEST Fe-
stiwalu Filmowego i będzie zarazem pierwszym z czte-
rech filmów Przeglądu Głównego (14-15 kwietnia 
2012). Obraz ten okrzyknięty został arcydziełem. Trzy-
ma w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty, a ci 
co widzieli zgodnie twierdzą : dosłownie wbija w fotel! 
Odkryciem weneckiego festiwalu z roku 2010 jest z ko-
lei drugi film, który zaprezentujemy podczas Przeglądu 
Głównego. Mowa o greckim „Attenberg”, który zwy-
ciężył w ubiegłorocznej edycji Nowych Horyzontów, 
a przez recenzentów nazwany został „odważnym eks-
perymentem w kinie europejskim”. Nie mniej uhonoro-
wane filmy zobaczymy podczas drugiego dnia festiwa-

lu. Będą to: francuskojęzyczny laureat 
nagrody Grand Prix w Cannes „małe 
arcydzieło” słynnych braci Dardenne 
- „Chłopiec na rowerze” oraz nagro-
dzone Oscarem i Złotym Globem duń-
skie dzieło niepokornej Susanne Bier 
- „W lepszym świecie”. 

Bez Tajemnic ze „Wstydem”
Podczas drugiego weekendu festiwalu (21-22 kwietnia 
2012) w ramach Przeglądu Bez Tajemnic zaprezentu-
jemy cztery mocne, zmuszające do refleksji produk-
cje. Pierwszą z nich jest hiszpańskojęzyczny „Nawet 
Deszcz” - ideologicznie zaangażowany, dramat o trwa-
jącym pół tysiąca lat kolonializmie, doceniony przez 
publiczność MFF Berlinale, która przyznała mu swoją 
nagrodę. Nagrodę specjalną festiwalu w Berlinie zdo-
był, z kolei drugi film Przeglądu Bez Tajemnic – emo-
cjonująca opowieść Jana Schomburga „Ponad nami 
tylko niebo”. Wielbicieli włoskiej literatury ucieszy 
z pewnością filmowa adaptacja bestsellerowej powie-
ści Paolo Giordano „Samotność liczb pierwszych”. 
Film opowiada o bólu nieprzystosowania do świata 
zewnętrznego. Na zakończenie Przeglądu Bez Tajem-
nic pokażemy film czterokrotnie nagrodzony na MFF 
w Wenecji - „Wstyd” gorzki i kontrowersyjny dramat 
o pułapce jaką mogą stać się ludzkie popędy.

„Trzy” na koniec
Trzeci festiwalowy weekend (12 – 13 maja 2012) to 
Przegląd Post Scriptum. W tych dniach swoje tyskie 
premiery będą miały cztery głośne filmy. Pierwszy 
z nich to francuskojęzyczna komedia „Nietykalni” 
z mistrzowską kreacją Omara Sy, za którą otrzymał 

w tym roku Cezara. Film w Europie zobaczyło już 25 
milionów osób. W zupełnie odmiennym klimacie 
utrzymane jest przejmujące studium rozpaczy i cier-
pienia matki nastoletniego mordercy „Musimy poroz-
mawiać o Kevinie”, które zaprezentujemy jako drugi 
film Przeglądu. Pierwszym filmem ostatniego dnia 
Festiwalu będzie włoski kandydat do Oscara, opowieść 
o sile rodzinnych więzów „Coś pięknego”, a oficjal-
nym filmem zakończenia Festiwalu będzie natomiast 
przedpremierowe „Trzy” znakomitego twórcy Toma 
Tykwera, który postanowił znowu kręcić niemieckoję-
zyczne filmy i przyjrzeć się życiu swoich rodaków.

Słowem podsumowania
Program tegorocznego BEST Festiwalu naszpikowany 
jest filmami, które zauważone zostały przez między-
narodowych krytyków, którzy docenili ich twórców, 
przyznając im najważniejsze w przemyśle filmowym 
nagrody. Ale dobierając festiwalową dwunastkę, kiero-
waliśmy się także tym, aby były to produkcje, których 
tyszanie nie mieli jeszcze okazji zobaczyć na dużym 
ekranie w swoim mieście. Wzorem lat ubiegłych rów-
nież tegorocznej edycji Festiwalu towarzyszyć będą 
ciekawe imprezy i wydarzenia, o których informujemy 
na ostatniej stronie gazetki festiwalowej. 

Serdecznie zapraszamy!



14 KWIETNIA 2012 (SOBOTA) - godz. 18.00

Reżyseria: Asghar Farhadi. „Rozstanie” to okrzyknięte przez światową krytykę arcydzieło współczesnego kina i na-
grodzone na festiwalu w Berlinie Złotym Niedźwiedziem za najlepszy film, a także nagrodami aktorskimi. „Rozstanie”, 
w reżyserii twórcy głośnego „Co wiesz o Elly”, to opowieść o dwóch rodzinach, których losy w dramatyczny sposób splatają 
się ze sobą na skutek przypadkowego zbiegu okoliczności. Film w doskonały sposób łączy elementy thrillera i dramatu 
psychologicznego, trzymając w napięciu do nieoczekiwanego finału.
12 nagród w tym Oscar 2012, Złoty Glob 2012 i Złoty Niedźwiedź 2011, 7 nominacji

Rozstanie

21 KWIETNIA 2012 (SOBOTA) - godz. 20:15

Reżyseria: Jan Schomburg. Emocjonująca, pełna ambiwalentnych emocji opowieść o życiu, którego nie było. Po 
śmierci ukochanego męża Martha dowiaduje się, że tak naprawdę nigdy go nie znała; że był zupełnie innym człowiekiem. 
Martha związuje się z mężczyzną, który z jakiegoś powodu przypomina jej byłego męża, ale nic już nie jest takie samo. 
Schomburg, debiutant w pełnometrażowej fabule, prowadzi swój film pewną ręką. Umiejętnie podkreśla targające boha-
terką emocje i angażuje widza w jej kolejne życiowe wybory. 2 wygrane w tym: Berlinale 2011 Nagroda Specjalna oraz 
nagroda za scenariusz na festiwalu Lato Filmów 2011 

Ponad nami tylko niebo

Reżyseria: Athina Rachel Tsangari. 23-letnia Marina mieszka z ojcem architektem w typowym miasteczku fabrycz-
nym nad morzem. Ponieważ ludzie wydają jej się dziwni i odpychający, dziewczyna trzyma się z boku. Woli poznawać 
rodzaj ludzki poprzez piosenki zespołu Suicide, dokumenty o ssakach Sir Davida Attenborough i lekcje wychowania sek-
sualnego, które otrzymuje od swojej jedynej przyjaciółki, Belli. Pewnego dnia do miasta przybywa nieznajomy, który na 
początek wyzywa Marinę na pojedynek w piłkarzyki. Tymczasem jej ojciec czyni rytualne przygotowania do pożegnania XX 
wieku, który uważa za „przereklamowany”. Relacje z dwoma mężczyznami i sojuszniczką Bellą, pomagają Marinie zgłębić 
niezwykłą tajemnicę, jaką stanowi dla niej dziwny ludzki gatunek. Odkrycie festiwalu w Wenecji 2010 i główna nagroda 
z rąk Quentina Tarantino dla aktorki Ariane Labed oraz Grand Prix Festiwalu Nowe Horyzonty 2011.

Attenberg

14 KWIETNIA 2012 (SOBOTA) - godz. 20.15
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Reżyseria: Bracia Dardenne. 11 -letni Cyryl ma tylko jedno pragnienie – za wszelką cenę odnaleźć ojca, który go porzucił. 
Wciąż desperacko poszukuje ojca, choć ten nie chce mieć z nim nic wspólnego. Wyprowadził się bez słowa, nie zostawiając 
nowego adresu, na dodatek sprzedał ukochany rower syna. Chłopak jednak nie poddaje się. Podczas kolejnej ucieczki z domu 
dziecka poznaje fryzjerkę Samantę. To spotkanie staje się punktem zwrotnym w jego życiu. Samanta zgadza się, by Cyryl 
odwiedzał ją w weekendy. Między kobietą a chłopcem stopniowo rodzi się szczególna więź. Początkowo chłopiec nie rozpoznaje 
uczucia, którym obdarza go Samanta. Uczucia, którego potrzebuje bardziej niż kiedykolwiek. To właśnie ono pomoże mu opa-
nować młodzieńczy gniew i bunt, oraz uchronić przed pokusami półświatka, który coraz bardziej go pociąga. 2 nagrody w tym: 
Cannes 2011 wygrana dla Najlepszego Filmu i Europejska Nagroda Filmowa za scenariusz, 9 nominacji

Chłopiec na rowerze

15 KWIETNIA 2012 (NIEDZIELA) - godz. 18.00

Reżyseria: Susanne Bier. Christian wraca do Danii po śmierci matki. Jest pełen buntu i nie lubi ludzi, którzy dają za 
wygraną. Jego ojciec przegrał, pozwalając umrzeć żonie. Rodzice Eliasa są w separacji, ojciec jeździ regularnie do Afryki, 
gdzie w dramatycznych warunkach pracuje w szpitalu dla uchodźców. Ojciec Eliasa to mięczak – pozwolił się spoliczkować 
nieznajomemu mężczyźnie. Życie przytłacza, więc Christian myśli tylko o zemście. Kiedy chłopcy zasiądą razem w szkolnej 
ławie, losy obu rodzin splotą się, a dziecięca niewinność nabierze nowego znaczenia. Przemoc, zbrodnia i kłamstwo przy-
kryte cienką warstwą miłości to nierzadko świat, w którym przyszło żyć dorosłym. W rzeczywistości dalekiej od ideału 
swojego miejsca szukają również dzieci. 6 wygranych: w tym Oskar 2011 za Najlepszy film nieanglojęzyczny, Złoty Glob 
2011 za Najlepszy film zagraniczny, Europejska Nagroda Filmowa za reżyserię, 12 nominacji

W lepszym świecie

15 KWIETNIA 2012 (NIEDZIELA) - godz. 20:15

Reżyseria: Icíar Bollaín. Uważany za najlepszy hiszpański film ubiegłego roku, „Nawet deszcz” to widowiskowa produkcja w gwiaz-
dorskiej obsadzie (Gael García Bernal, Luis Tosar), napisana przez Paula Laverty’ego, scenarzystę filmów Kena Loacha, z muzyką Alberta 
Iglesiasa, współpracującego z Pedro Almodovarem. Na czele ekipy stanęła kobieta – hiszpańska reżyserka Icíar Bollaín („Moimi ocza-
mi”, „Mataharis”). Sebastian – reżyser idealista – i Costa, jego producent, realizują w Boliwii film o przybyciu Kolumba do Ameryki. 
Pragną ukazać wielkiego odkrywcę w sposób daleki od wyidealizowanej wersji szkolnych podręczników – na ekranie żądni złota Kolumb 
i jego świta brutalnie rozprawiają się z Indianami. Realizacja filmu idzie wyśmienicie do momentu gdy w okolicy wybucha tzw. „wojna 
o wodę”, wywołana prywatyzacją wodociągów. Okazuje się, że mimo upływu 500 lat, konkwista trwa nadal. Kiedyś wyzyskiwani przez 
konkwistadorów, dziś boliwijscy Indianie stają się ofiarami chciwych polityków i międzynarodowych korporacji. Rozpoczyna się podwój-
na walka rdzennych mieszkańców Boliwii z najeźdźcami z Zachodu – w filmie i w rzeczywistości. Costa i Sebastian staną przed trudną 
decyzją, czy są gotowi zrobić film za wszelką cenę, nawet kosztem indiańskich współpracowników i własnych ideałów. 4 nagrody w tym 
Nagroda Publiczności Berlinale 2011, 3 nagrody Goya oraz 12 nominacji

Nawet deszcz

21 KWIETNIA 2012 (SOBOTA) - godz. 18.00
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Reżyseria: Saverio Costanzo. Adaptacja książki Paolo Giordano pt. „Samotność liczb pierwszych”, jej bohaterami są Alice 
i Mattia, których losy śledzimy na przestrzeni wielu lat. 7-letnia Alice zmuszana jest przez ojca do udziału w lekcjach jazdy na nar-
tach. Podczas zajęć łamie nogę i utyka na nią przez resztę życia. Zawiedziony ojciec swoją dezaprobatą wobec córki powoduje, że ta 
wpada w anoreksję. Mattia, matematyczny geniusz, ma siostrę-bliźniaczkę upośledzoną umysłowo. Pewnego dnia, pozostawia Mi-
cheli samą w parku, przyczyniając się do jej zaginięcia. W liceum obydwoje spotykają się i powstaje pomiędzy nimi specyficzna więź, 
więź osób samotnych, skrzywdzonych emocjonalnie, zamkniętych w sobie. Poprzez lata, wkraczając w dorosłość, rozpoczynając 
karierę, zakładając rodziny, bohaterowie na przemian zbliżają się do siebie i oddalają. Są jak tytułowe liczby pierwsze (np. 11 i 13) 
oddzielone tylko cyfrą parzystą, która nie pozwala im złączyć się ze sobą. 5 nominacji, Złoty Lew na festiwalu w Wenecji 2010

22 KWIETNIA 2012 (NIEDZIELA) - godz. 18.00

Samotność liczb pierwszych

22 KWIETNIA 2012 (NIEDZIELA) - godz. 20.15

Reżyseria: Steve McQueen. Brian (Michael Fassbender), 30-latek, atrakcyjny singiel z Nowego Jorku nie potrafi 
zapanować nad swym życiem erotycznym. Sytuacja jeszcze bardziej wymyka się spod kontroli, kiedy niespodziewanie 
wprowadza się do niego siostra (Carey Mulligan). Nominowany do Złotych Globów, pulsujący emocjami dramat erotyczny 
Steve’a McQueena bada naturę seksu, bliskości i związków we współczesnym świecie. 6 wygranych w tym Najlepszy film, 
reżyser i aktor w Wenecji 2011, 20 nominacji w tym do Złotych Globów.

Wstyd

12 MAJA 2012 (SOBOTA) - godz. 18.00

Reżyseria: O.Nakache, E.Toledano. Komedia, która stała się jedną z największych filmowych sensacji ostatnich 
miesięcy w Europie - do tej pory zobaczyło ją 25 milionów widzów! Philippe, bogaty arystokrata, ulega wypadkowi. 
Zatrudnia jako pomoc domową młodego chłopaka z przedmieścia Drissa, który właśnie wyszedł z więzienia. W skrócie 
– zatrudnia osobę najmniej nadającą się do tej pracy. Zderzenie dwóch różnych światów daje początek przyjaźni, równie 
zabawnej i szalonej, jak i nieoczekiwanej. Wyjątkowy związek, który będzie iskrzył i uczyni ich.... nietykalnymi!
Cezar 2012 dla najlepszego aktora, 8 nominacji.

Nietykalni

12 MAJA 2012 (SOBOTA) - godz. 20:15

Reżyseria: Lynne Ramsay. Tytułowy Kevin to demoniczny nastolatek, który świadomie manipuluje swoim oto-
czeniem, nie uznaje żadnych zasad i z prowokującym uśmiechem mówi: „Wstajesz rano i oglądasz telewizję, jedziesz 
samochodem i słuchasz radia. Chodzisz do swojej nudnej pracy albo nudnej szkoły, ale o tym nie mówią w głów-
nym wydaniu wiadomości. Doszło do tego, że nawet ludzie z telewizji często oglądają telewizję. Na co oni wszy-
scy tak patrzą? Właśnie na takich jak ja...”. Magnetyczna Tilda Swinton i demoniczny Ezra Miller w thrillerze 
obnażającym najmroczniejsze zakamarki ludzkiej duszy, który prowokuje, pociąga i nie daje o sobie zapomnieć. 
3 wygrane w tym Europejka Nagroda Filmowa dla najlepszej aktorki, 17 nominacji w tym do Złotych Globów

Musimy porozmawiać o Kevinie

13 MAJA 2012 (NIEDZIELA) - godz. 18.00

Reżyseria: Paolo Virzì. Livorno na włoskim wybrzeżu, początek lat 70. Pewnego spokojnego, letniego wieczora Anna zostaje wy-
brana „Miss Mamma” w lokalnym konkursie piękności. Jednak nie staje się to dla niej początkiem lepszego życia, wręcz przeciwnie. 
Jej mąż Mario w szale zazdrości wyrzucą ją i dwójkę ich dzieci – Bruna i Valerię - z mieszkania. Tak zaczyna się pełna przygód odyseja 
bohaterów, która prowadzić będzie od willi milionerów i planów filmowych, przez zaplecza sklepów i obskurne klitki z powrotem do 
rodzinnego domu. Barwną historię niezwykłej rodziny poznajemy poprzez wspomnienia jej członków, którzy po wielu latach rozłąki 
spotykają się ponownie, by odkryć tajemnice z przeszłości. „Coś pięknego”, to opowieść o sile rodzinnych więzów i odnajdywaniu radości 
z życia, które choć potrafi być bolesne nigdy nie przestaje być piękne. Komedia Paolo Virzìego była włoskim kandydatem do Oscara.  
3 wygrane w tym nagroda David di Donatello dla najlepszej aktorki i aktora oraz za najlepszy scenariusz.  
16 nominacji

Coś pięknego

13 MAJA 2012 (NIEDZIELA) - godz. 20:15

Reżyseria: Tom Tykwer. FILM ZAMKNIĘCIA Simon i Hanna są parą od 20 lat. Mieszkają w Berlinie. Są atrakcyjni, modni, 
dojrzali, bezdzietni, mocno stąpający po ziemi. Romanse, pragnienie posiadania dzieci, wspólne mieszkanie, poronienie, 
ucieczki i powroty: prezenterka i inżynier sztuki mają to już za sobą. Kiedy spoglądają w przyszłość, nie widzą wiele. Do 
tego momentu, kiedy oboje, nie wiedząc o swoich czynach, zakochują się w tym samym mężczyźnie, Adamie. 3 nominacje, 
w tym do Złotego Lwa, Europejskiej Nagrody Filmowej oraz do Złotej Żaby na Camerimage 2011.

TRZY PRZEDPREMIERA



GODZINA DATA MIEJSCE
14 kwietnia 2012 (SOBOTA)

19:45 Degustacja pizzy z Pizzerii u Batmana. Wydarzenia między seansami w kuluarach kina. Zachęcamy do odwiedzenia Pizzerii u Batmana. Nove Kino 
Tychy

20:15 Pokaz taneczny Szkoły Tańca ILUZJA - Taniec brzucha. Wydarzenie przed drugim seansem w sali kinowej. Nove Kino 
Tychy

21:00 KLUBOWA IMPREZA NA OTWARCIE FESTIWALU. Afterparty pierwszego dnia BEST Festiwalu Filmowego - Impreza przekrojowa - 60’s-80’s 
classics, funk/disco, mashup/partybreaks & more... za gramofonami dj jon-x . Wstęp WOLNY (rezerwacji miejsc można dokonywać w barze) Skup Kultury

15 kwietnia 2012 (NIEDZIELA)

18:00

KONCERT: Closterkeller , support The Proof. Closterkeller to czołowy przedstawiciel nurtu tzw. „klimatycznego” rocka na polskiej sce-
nie. Liderką zespołu jest Anja Orthodox - jedna z najlepszych polskich wokalistek rockowych, obdarzona charakterystycznym głosem, 
charyzmą i manierą wokalną. Zespół zagra kawałki z nowej płyty „Bordeaux”, a także starsze dobrze znane utwory. Bilety 25 PLN przed-
sprzedaż, 30 PLN w dniu koncertu do nabycia w klubie oraz sieci ticketpro.pl

Skup Kultury

18:00 Pokaz taneczny Szkoły Tańca ILUZJA - Grupa dziecięca. Wydarzenie przed pierwszym seansem w sali kinowej. Nove Kino 
Tychy

19:45 Degustacja pizzy z Pizzerii u Batmana. Wydarzenia między seansami w kuluarach kina. Zachęcamy do odwiedzenia Pizzerii u Batmana. Nove Kino 
Tychy

19 kwietnia 2012 (CZWARTEK)

18:00
KONCERT: Zabili Mi Żółwia. Zabili Mi Żółwia to mieszanka wybuchowa. Początkowo zespół koncentrował się na punk/ska ale z czasem 
coraz bardziej przekonywał się do rockowych klimatów. Jedno się nie zmieniło: grupa stawia przede wszystkim na dobrą zabawę słuchaczy 
oraz kładzie nacisk na rytm oraz melodię. Bilety 15 PLN przedsprzedaż, 20 PLN w dniu koncertu do nabycia w klubie oraz sieci ticketpro.pl

Skup Kultury

21 kwietnia 2012 (SOBOTA)

19:00
KONCERT: Zeus i Joteste jako Pierwszy Milion. Związani z łódzką sceną hip-hopową raperzy dadzą ponad 90-minutowe dynamiczne 
show, które przeprowadzi fanów przez wszystkie ich albumy! Muzyka reprezentowana przez wykonawców to rap / hip-hop z elementami 
funku, soulu, jazzu, a nawet rocka! Bilety 15 PLN w przedsprzedaży prowadzonej przez lokal Underground, 20 PLN w dniu koncertu. 

Pub 
Underground 

20:15 Pokaz taneczny Szkoły Tańca ILUZJA - Taniec towarzyski. Wydarzenie przed drugim seansem w sali kinowej. Nove Kino 
Tychy

5 maja 2012 (SOBOTA)

21:00 IMPREZA: 60’80’90’More ... Impreza w klimatach: Rock, Alternative, Glam Rock, 60`s, POP. Od Elvisa do Jamesa Browna i wiele wię-
cej zapodaje DJ „na zastępstwie” wstęp WOLNY (rezerwacji miejsc można dokonywać w barze). Skup Kultury

10 maja 2012 (CZWARTEK)

18:00
KONCERT: Gang Olsena Akustik Trio. Zespół od ponad 20 lat gra muzykę z pogranicza soulu, rocka i rythm & blues’a. Ich koncerty to 
porządna dawka energii i dobrej zabawy! Bilety w cenie 20 PLN w przedsprzedaży, 25 PLN w dniu koncertu do nabycia w klubie oraz na 
ticketpro.pl Do każdego biletu płyta CD GRATIS!

Skup Kultury

12 maja 2012 (SOBOTA)

19:45 Podróż po świecie win z dobrewina.pl. Możliwość wypróbowania win z różnych zakątków świata to świetna okazja do poznania aroma-
tów i smaków oraz odnalezienia swojego ulubionego rodzaju - degustacja między seansami w kuluarach kina.

Nove Kino 
Tychy

19:45 Degustacja pizzy z Pizzerii u Batmana. Wydarzenia między seansami w kuluarach kina. Zachęcamy do odwiedzenia Pizzerii u Batmana. Nove Kino 
Tychy

21:00
KLUBOWA IMPREZA NA ZAMKNIĘCIE FESTIWALU. Afterparty w ostatnią sobotę BEST Festiwalu Filmowego - Impreza przekrojowa 
- 60’s-80’s classics, funk/disco, mashup/partybreaks & more... za gramofonami dj jon-x . Wstęp WOLNY (rezerwacji miejsc można dokony-
wać w barze).

Skup Kultury

13 maja 2012 (NIEDZIELA)

19:45
Podróż po świecie win z dobrewina.pl. Możliwość wypróbowania win z różnych zakątków świata to świetna okazja do poznania aro-
matów i smaków oraz odnalezienia swojego ulubionego rodzaju - degustacja między seansami w kuluarach kina. Zachęcamy do odwie-
dzania sklepu dobrewina.pl

Nove Kino 
Tychy

19:45 Degustacja pizzy z Pizzerii u Batmana. Wydarzenia między seansami w kuluarach kina. Zachęcamy do odwiedzenia Pizzerii u Batmana. Nove Kino 
Tychy

20:15 Pokaz taneczny Szkoły Tańca ILUZJA – Niespodzianka. Wyjątkowy projekt przygotowany przez kursantów i instruktorów Szkoły Tańca 
ILUZJA na zakończenie Festiwalu. Wydarzenie przed drugim seansem w sali kinowej.

Nove Kino 
Tychy

PRZED KAŻDYM SEANSEM

18:00
20:15

Przed każdym seansem LOTERIA FANTOWA. Możliwość wygrania ciekawych nagród rzeczowych oraz kuponów rabatowych ufundowa-
nych przez BEST Centrum Języków Obcych i sponsorów Festiwalu: Wydawnictwo Pearson Longman, Księgarnię Językową Andy, Szkołę Tań-
ca Iluzja, Skup Kultury, Pub Underground, Pizzerię u Batmana, sklep dobrewina.pl oraz punkt regeneracji tonerów do drukarek ATT SERW.

Nove Kino 
Tychy

CO? GDZIE? KIEDY?
czyli HARMONOGRAM IMPREZ TOWARZYSZĄCYCH

Nove Kino Tychy 
Al. Jana Pawła II 16/18
43-100 Tychy
www.novekino.pl 
Tel. 32 325 05 04

Skup Kultury 
ul. Wyszyńskiego 32
43-100 Tychy
www.skupkultury.pl
Tel. 693 390 606

Pub Underground 
pl.  Korfantego 1
43-100 Tychy
www.pub.wtychach.pl 
tel. 660 614 537
tel. 502 377 395

Pizzeria u Batmana
ul. Darwina 25
43-100 Tychy
www.batmanpizza.pl
Tel. 32 327 44 22

Szkoły Tańca Iluzja
ul. Żwakowska 20a
43-100 Tychy
www.szkolatancailuzja.pl
Tel. 697 339 375

dobrewina.pl
ul. Darwina 15
43-100 Tychy
www.dobrewina.pl
Tel. 32 780 56 19

Pełny opis imprez  towarzyszących oraz adresy organizatorów i sponsorów na: www.bestfestiwal.pl w zakładce PARTNERZY.

BEST Centrum Języków Obcych
ul. Kopernika 1B • 43-100 Tychy • Tel. 32 217-78-01 • www.bestcentrum.pl 


