
 

 

Das Remscheider Kino CineStar Remscheid lädt 
Sie ein zu einer kostenlosen Filmvorstellung: 

Ремшайдський кінотеатр «CineStar 
Remscheid» запрошує вас на безплатний 
показ фільму: 

PADDINGTON «ПРИГОДИ ПАДДІНГТОНА» 
Das CineStar Remscheid lädt Kinder, Familien, 
Gastfamilien, Ehrenamtliche und 
Begleitpersonen herzlich zu einem Kinoerlebnis 
ein: 

Кінотеатр CineStar Remscheid щиро запрошує 
дітей, сім'ї, сім'ї, що приймають в себе 
іноземців, волонтерів та осіб, що 
супроводжують, на кінопригоду: 

„PADDINGTON“ in ukrainischer Sprache, die 
Synchronstimme des Bären Paddington wird 
vom Präsidenten Wolodymyr Selenskyj 
gesprochen. 

«ПРИГОДИ ПАДДІНГТОНА» українською 
мовою, ведмежатка Паддінгтона у дубляжі 
озвучив президент Володимир Зеленський. 

  
Der Film ist ab 0 Jahren freigegeben. Фільм дозволений для перегляду особам від 

0 років. 
Am Donnerstag, den 19. Mai 2022 um 14:00 
Uhr 

У четвер, 19 травня 2022 р. о 14:00 

Im CineStar Remscheid, Willy-Brandt-Platz 2, 
42859 Remscheid 

В кінотеатрі «CineStar Remscheid», Willy-
Brandt-Platz 2, 42859 Remscheid (Ремшайд) 

Haltestellen: Hauptbahnhof Remscheid, 
Bushaltestelle Hauptbahnhof/Willy-Brandt-Platz  

Зупинки громадського транспорту: головний 
залізничний вокзал Ремшайд, зупинка 
автобуса «Hauptbahnhof/Willy-Brandt-Platz»  

Die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ist 
für Personen mit ukrainischen Papieren lt. 
Stadtwerken und Vias Rail GmbH kostenfrei. 

Для українських громадян з документами 
користування громадським транспортом 
згідно з розпорядженням міських 
комунальних служб та залізничної компанії 
Vias Rail GmbH є безплатним. 

  
Bär Paddington wuchs tief im peruanischen 
Dschungel bei Tante Lucy auf. Da diese früher einmal 
Gelegenheit hatte, einen englischen Abenteurer 
kennenzulernen, hat sie ihren Schützling auf ganz 
eigenwillige Weise aufgezogen: Sie lehrte ihn, 
Marmelade zu kochen, dem BBC World Service zu 
lauschen und schwärmte von einem aufregenden 
Leben in London. Als ein Erdbeben ihr Zuhause 
zerstört, sieht Lucy den richtigen Zeitpunkt 
gekommen, Paddington ein besseres Leben zu 
ermöglichen und schmuggelt ihn auf ein Schiff 
Richtung London. Davon ausgehend, dass alle 
Unbekannten Paddington während seiner Reise mit 
Höflichkeit begegnen, hängt sie ihm lediglich ein 
Schild mit der Aufschrift „Bitte kümmere dich um 
diesen Bären. Danke!“ um. In London wird 

Ведмедик Паддінгтон ріс у глибоких перуанських 
джунглях у своєї тітки Люсі. Оскільки колись їй 
довелося познайомитися з англійським шукачем 
пригод, вона виховала свого протеже 
абсолютно самобутнім способом: Вона навчила 
його готувати джем, слухати канал BBC World 
Service та марила захопливим життям в 
Лондоні. Коли землетрус руйнує її будинок, Люсі 
бачить, що настав влучний момент, щоб 
забезпечити Паддінгтону краще життя та 
переправляє його контрабандою на кораблі в 
Лондон. Припускаючи, що всі незнайомі люди 
будуть зустрічати Паддінгтона з ввічливістю 
під час його мандрівки, вона просто повісила 
йому табличку з написом «Подбайте про цього 
ведмедя. Дякую!». Хоча у Лондоні Паддінгтона і 



Paddington zwar von einer netten Familie 
aufgenommen, doch der kleine Bär stellt schnell fest, 
dass ihn das Stadtleben womöglich überfordern wird 
– zumal auch noch eine bösartige Tierpräparatorin 
(Nicole Kidman) hinter ihm her ist... 

приймає чудова сім'я, проте маленький ведмідь 
швидко розуміє, що міське життя, можливо, 
приголомшить його – тим більше що на нього 
полює ще й зла таксидермістка (Ніколь 
Кідман)... 

Weitere Informationen und Eindrücke: 
https://www.youtube.com/watch?v=-
vlb4z9ge5E  

Додаткова інформація та відгуки: 
https://www.youtube.com/watch?v=-
vlb4z9ge5E  

  
Bitte haben Sie Verständnis, dass die 
Vorstellung ausschließlich in ukrainischer 
Sprache ist. Eine Version mit deutschen 
Untertiteln oder die zeitgleiche Vorführung in 
deutscher Sprache in einem anderen Saal sind 
leider nicht möglich. 

Просимо поставитися з розумінням до того 
факту, що показ здійснюється виключно 
українською мовою. На жаль, показ версії з 
німецькими субтитрами або одночасний 
показ німецькою мовою в іншому залі 
неможливі. 

  
Für den Eintritt benötigen Sie für jede Person 
eine eigene Eintrittskarte, diese erhalten Sie 
bei: 
 
am 18.05. 
in der Zeit von 09.00 bis 11.00 Uhr 
Im Ukraine-Zentrum 
der Diakone Remscheid 
Max-von-Laue-Straße 1 a 
42897 Remscheid 

Для входу вам знадобиться вхідний квиток на 
кожну особу, його ви можете отримати за 
адресою: м. Ремшайд, вул. Макс-фон-лауе 
1а. Українській центр самопомічі в середу 
18.05.22 з 09.00 — 11.00 

 

 
 
 
 


