Kino Gryf
Gryfino

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Kino Gryf mieści się w budynku Gryfińskiego Domu
Kultury przy jednej z głównych tras przelotowych
miasta, ul. Szczecińskiej 7.
Kino Gryf jest jedynym miejscem w Gryfinie, gdzie
filmy można oglądać na wielkim ekranie. Jest to
jednocześnie jedno z najmniejszych kin
funkcjonujących w Polsce, filmy można tu oglądać
w jednej sali. Należy do Sieci Kin Studyjnych i
Lokalnych, co w praktyce oznacza, że rozpowszechnia
się w nim sztukę filmową, szczególnie tę, o wyższych
walorach artystycznych. Działa w nim również
program edukacyjny, skierowany do najmłodszych
widzów.
Warto również przyjrzeć się historii gryfińskiego Gryfa.
Początki działalności kina w tej malowniczej
miejscowości datuje się na wczesne lata trzydzieste
XX wieku. Obecna siedziba w Gryfińskim Domu Kultury
przy ulicy Szczecińskiej zastąpiła w 1973 roku
lokalizację w centrum miasta, przy ulicy 1 Maja.

ADRES

Szczecińska 17, 74-100 Gryfino
TELEFON

+48 91 416 24 47
WWW

www.gdk.com.pl
E-MAIL

fluxoplazma@gmail.com
WSPÓŁRZĘDNE

53.2592220978, 14.4901353025
53° 15' 33'', 14° 29' 24''



Nawiguj



Pokaż na mapie



Dodaj do planu podróży

Koneserów sztuki filmowej, niezależnie od wieku,
zainteresuje to, że od kwietnia 2012 roku w Gryfie
oglądać można filmy w technologii 3D. Za sprawą
cyfryzacji, mieszkańcy powiatu gryfińskiego mogą
cieszyć się najnowszymi premierami w znakomitej
jakości.
Aktualny repertuar kina i układ sali dostępne są na
stronie internetowej. Istnieje możliwość
wcześniejszego zarezerwowania biletów, wyłącznie
drogą telefoniczną, na pół godziny przed pierwszym
seansem danego dnia.
Gryf przypomina wszystkim widzom, że film jest
wspaniałą sztuką, niezależnie od tego czy ogląda się
go w multipleksie, czy przytulnej kinowej salce. W tym
małym kinie, można obejrzeć wielkie produkcje i
doświadczyć prawdziwych emocji.
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