Scala
univerzitní
kino

Univerzitní
kino pro
Brno

Do brněnského kina
Scala se od 14. října 2013
po téměř dvou letech
vrací diváci. Provoz
někdejšího kina obnovuje
Masarykova univerzita ve
spolupráci se společností
Aeropolis, která zajišťuje
celoroční program
filmové produkce.

Masarykova univerzita,
jež si kino po jeho
uzavření od města
pronajala, ho využívá pro
odborné aktivity. Nové
Univerzitní kino Scala
tak slouží studentům,
akademikům i široké
veřejnosti.

Scala
jako svědek
historických
událostí

Kino Scala začalo na
Moravském náměstí
v Brně promítat pod
názvem Bio Dopz od
roku 1929. S kapacitou
až 1 012 míst bylo dlouho
největším jednosálovým
kinem. V roce 1935
získalo své současné
jméno Scala. Na
konci 2. světové války
poškodilo dům americkosovětské bombardování,
a proto byla počátkem
padesátých let budova
přestavěna. V sále bylo
nainstalováno širokoúhlé
plátno, odstraněny boční
balkóny, vyměněna
sedadla. V roce 1952
dostala Scala nový název
kino Moskva, který vydržel
s jednou přestávkou
až do roku 1991. Od

devadesátých let kino
spravovaly příspěvkové
organizace města Brna.
S rozšířením multiplexů
byl však provoz stále
více ztrátový, a tak bylo
kino na konci roku 2011
uzavřeno. Na základě
veřejně vyslovené
nabídky Magistrátu města
Brna, aby se univerzita
kina Scala ujala,
uzavřela Masarykova
univerzita s městem
Brnem v dubnu 2013
smlouvu o dlouhodobém
pronájmu.

Scala
Scala
jako součást jako kino
Masarykovy
univerzity

Masarykova univerzita
oživuje kino s bohatou
historií. Vnímá Scalu
jako prostor, který byl již
v minulosti spojen s jejími
významnými osobnostmi
a studentskými aktivitami.
Cílem je proměnit
Univerzitní kino Scala
v netradiční kulturní
centrum jihomoravského
regionu. Na využití kina
pro studium se podílejí
fakulty Masarykovy
univerzity a sami studenti
se aktivně zapojují do
tvorby programové
nabídky.

Znovuotevřené kino
Scala promítá pro
veřejnost ve 14 denních
cyklech minimálně dvě
představení denně
a nechybí ani nezvyklé
programové formáty.
Scala se opět stává
tím, čím už jednou byla
— premiérovým kinem,
které Brnu představuje
zajímavou uměleckou
tvorbu — a to nikoliv
pouze filmovou. Diváci
se mohou těšit z velmi
kvalitní projekce ve
vysokém rozlišení 4K a ze
zvukového formátu Dolby
Surround 7.1. Vybraná
představení je možné
sledovat ve 3D. Vše díky
technologii, kterou kino
Scala nově disponuje.

Prostory kina slouží
také jako galerie.
V pravidelných cyklech
se na jeho stěnách
budou obměňovat
výstavy studentů či
zajímavých filmových
plakátů z archivu Filmové
galanterie Terryho
ponožky.

Scala
Scala
jako kavárna jako galerie
a bar

V kině Scala je
znovuotevřen bar, a to
nejen pro ty, kteří přišli
do kina. Bar navazuje
na slavnou Biberovu
kavárnu, která v budově
působila od roku 1928
do začátku války. Nápoje
z baru Scala bude možno
samozřejmě popíjet
i v sále kina. V celém
prostoru baru a ve foyer
kina funguje zdarma
připojení na wi-fi. Kino
Scala je kompletně
nekuřácké.

Bar

Pokladna je otevřena
denně od 17 do 22 hodin.

Pokladna

www.kinoscala.cz

Moravské náměstí 3
602 00 Brno

Univerzitní kino Scala

Bar je otevřen denně
od 16 do 24 hodin.

Rezervace

Telefonické rezervace
přijímáme každý všední
den od 10 do 17 hodin
na +420 608 33 00 88.

Partneři

Scala – místo pro
vzdělávání, zážitky
a setkávání

Představení
pravidelných
programových
bloků
Alternativní
obsahy

Do kina se již dávno
nechodí pouze na
filmy. V nabídce kina
Scala tak nemůže
chybět pozvánka
na přímé přenosy či
uvedení ze záznamu
operních představení,
baletu, divadla či
rockových koncertů.
Zažijte atmosféru
Metropolitní opery
New York, Národního
divadla v Londýně či
Baletu Národní opery
v Paříži.

Studentské
kino

Studenti Masarykovy
univerzity se do tvorby
programové nabídky
kina aktivně zapojí
v rámci projektu
Studentské kino.
Budou zajišťovat
pravidelné projekce
spojené s odbornými
úvody, besedami
a dalšími aktivitami.

Bio Senior

Tento cyklus
umožňuje nejen
seniorům zhlédnout
nové zajímavé filmy
v rozumnou denní
dobu, vyhnout se tak
frontám i přeplněnému
sálu při večerních
projekcích. Filmy
jsou vybírány cíleně
pro starší věkovou
kategorii z aktuálních
filmových novinek.
Za vstupné zpravidla
zaplatíte 60 Kč.

Baby Bio

Nechceme po rodičích,
aby své děti odkládali
v předsálí kina.
Naopak. Vezměte
s sebou své děti do
sálu, třeba v kočárku.
Speciální projekce
se sníženou hladinou
zvuku a částečným
osvětlením nabízejí
útulnou atmosféru
pro děti, ale zároveň
dávají rodičům prostor
věnovat se jak filmu,
tak dětem.

Pro děti

Ani děti nepřijdou
zkrátka. Mimo
pravidelné dětské
projekce nabízíme
rodičům a (jejich)
dětem speciální aktivní
víkendový program
s pásmem pohádek
a tématicky navazujícím
programem. Celoroční
vzdělávací program
Aeroškola navíc
nabídne kreativní dílny,
účast na filmovém
táboře Aertěk
a speciální programy
pro školy.

Naslepo

Máte rádi překvapení?
Věříte dramaturgům
kina, že vás dokáží
příjemně překvapit?
Když přijmete naši
hru a zkusíte přijít
„naslepo“, nebudete
do poslední chvíle
vědět, na jaký film
jste se vypravili. Zato
budete mít jistotu,
že zaplatíte přesně
takovou částku,
jakou sami uznáte za
vhodné. Předem totiž
neplatíte nic.
Jdete do toho?

Festivaly

Kino Scala bude
hostit také různé
specifické filmové
festivaly, například
Oficiální ozvěny MFF
Karlovy Vary, Festival
francouzského filmu,
Mezipatra, Jeden svět,
Festival otrlého diváka
a další.

Filmjukebox

Filmjukebox je
večerem, kdy
filmy nevybírají
dramaturgové, ale
diváci. Každý si může
zvolit, který film chce
na plátně kina vidět.
Funguje to jednoduše:
na stránkách
www.filmjukebox.cz se
každý měsíc spouští
hlasování pro zvolený
den a čas. Diváci
hlasují pro některý
z nabízených filmů
nebo sami nominují
film do hlasování.
Vítězný film, který
posbírá nejvíce hlasů,
je následně promítnut.

Všechny vstupenky lze koupit
on-line na www.kinoscala.cz.

Vstupenky jsou mimo vybrané
projekce neadresné. Sedněte si,
kam uznáte za vhodné.

Aktuální novinky z kina Scala
najdete na Facebooku, Google+,
Twitteru.

Nabízíme slevu pro studenty
a seniory 30 Kč.

Do kina se může se psem!
Nenechávejte své čtyřnohé
miláčky doma a vezměte je do
sálu.

Do sálu můžete s nápoji!

Speciální projekce pro seniory
v odpoledních hodinách vstupné
pouze 60 Kč.

