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ПЕДЕСЕТ НИЈАНСИ ХУМОР 

 
 По романтичниот филм „Педесет нијанси сиво“ со заводливиот Кристијан Греј, пристигнува 
неговата пародија „Педесет нијанси црно“ со неверојатниот Кристијан Блек, кој со неговиот 
неверојатен хумор ќе не води низ неговиот лавиринт на жестоки игри и средби. 
 

        
 
 Вајанс (г-дин Блек), познат по своите улоги во многу комедии, нема ограничување со својот 
хумор или пародирајќи само еден филм, тој мора да замеша повеќе филмови истовремено како 
„Ритамот на лудилото“, „Магичниот Мајк“, за да постигне различен степен на успех. Филмот, во 
многу моменти успева да биде изненадувачки подмолен со својот хумор. Оригиналната приказна за 
Греј го отсликува Кристијан како човек до кого не допираат емоции, човек кој ја има целата моќ и 
доминантност наспроти девицата Анастасија. Но, сега Кристијан Блек е тотална спротивност па 
доколку не го засакавте Греј сега сигурно ќе го засакате Блек! 
 Поранешниот светски боксерски шампион Роки Балбоа (Силвестер Сталоне) повторно се 
враќа во рингот во „Крид“! Но, сега како тренер и ментор на Адонис, синот на неговиот последен и 
поранешен противник Аполо Крид. Со помошта на Роки, тие се надеваат да добијат титула за да 
може да им се спротивстави дури и на најсмртоносните противници од оние коишто ги имал 
неговиот татко. Сталоне повторно го освојува благородништвото и чувство на пристојност на Роки, 
споено со болка која ќе допре до сите срца и ќе извлече по некоја солза од вашите очи. 
 Филмот „Соба“ е драма која ни претставува една типична добра мајка која се посветува 
нејзиниот син да биде среќен и сигурен пружајќи му љубов и топлина, додека тие се заробени соба. 
Но, еден ден нивната љубопитност ќе стане голема за надворешниот свет, со што ќе се впуштат во 
ризично бегство кое ќе ги соочи со реалниот свет, реалната вистина. 
 Најмладите ќе имаат можност да уживаат во една голема снежна авантура на „Снежно 
време“. Започнување на зимски распуст, но непрекинувајќи ја дружбата со другарчињата, 
слободното време мора да се исполни, со што Лук и Софи ќе решат да бидат лидери на спротивни 
групи и да се борат за освојување на ледениот замок. Масивната тепчка со снежни топки започнува 
за окупирање на замокот и прогласување на победникот. 
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Педесет нијанси црно (Fifty Shades of Black) 
секој ден: 19:15, 21:00, 22:50 
 
Крид (Creed) 
работни денови: 15:00, 17:40, 20:15, 22:45 
викенд: 12:20, 15:00, 17:40, 20:15, 22:45 
 
Соба (Room) 
секој ден: 16:00, 20:45 
 
Обложување на столетието (The Big Short) 
секој ден: 16:45, 18:30, 19:45, 22:30 
 
Разузданиот дедо (Dirty Grandpa) 
секој ден: 15:45, 18:00, 20:00, 22:15 
 
Тато се врати (Daddy’s Home) 
работни денови: 15:20, 17:30, 19:30, 21:40 
викенд: 13:30, 15:20, 17:30, 19:30, 21:40 
 
Повратник (The Revenant) 
секој ден: 16:00, 19:00, 20:30, 22:00 
 
Војна на ѕвездите: Силата се буди (Star Wars: 
The Force Awakens) 
секој ден: 18:15 
 
Ужасна шума (The Forest) 
секој ден: 23:00 
 
Пеколен бран (Point break) 
секој ден: 21:20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ДЕТСКИ ФИЛМОВИ 
 
Снежно време (Snowtime) 
работни денови: 15:10, 17:00, 18:45 
викенд: 11:30, 13:15, 15:10, 17:00, 18:45 
 
Алвин и верверичките: Големото патешествие 
(Alvin and the Chipmunks: The Road Chip) 
работни денови: 16:30 
викенд: 11:15, 13:00, 14:45, 16:30 
 
Мечокот од Север (Norm of the North) 
работни денови: 15:30, 17:15 
викенд: 11:45, 13:45, 15:30, 17:15 


