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СМРТОНОСНИ ИГРИ ЗАД ЗАТВОРЕНИ ВРАТИ 

 
 Од продуцентот Џ.Џ.Абрамс ни пристигнува фантастичниот трилер „Кловерфилдска 10“, 
филм од кој ќе научиме многу вештини за преживување. Филмот кој ќе ви го задржи вниманието 
до самиот крај и кој ќе ви создаде голема тензија при исчекувањето на тоа што следно ќе направат 
карактерите. 
 

 
 
 Режисерот Ден Трахтенберг изјавил дека никогаш не сакал да извади цел трејлер за филмот, 
само тизери кои се фокусираат на исти елементи од филмот, за сите гледачи на филмот да не знаат 
што ги очекува. Се појавува апокалиптична инвазија од вонземјани од перспектива на мал број на 
обичните луѓе. Но, дали е тоа така? Централно прашање на филмот е дали воопшто постои било 
каква инвазија од вонземјани? Главни улоги се тројца актери, кои се заглавени во подземен бункер 
како би ги преживеале нуклеарните напади и нарушување на средината или „инвазијата од 
вонземјани“. 
 Адаптација на детската новела, интегрирана во новиот одличен емоционален филм „Книга за 
џунглата“, е хипер-реална дигитална анимација, која носи нови генијални пресврти на оригиналот. 
Вниманието, посветено на деталите насликани на секое компјутерско генерирано животно е 
невозможно да се игнорира и ефектите кои ги има создаваат искуство како никој друг филм до сега. 
 „Хардкор Хенри“ е акционен филм во прво лице перспектива: сѐ што се случува се прикажува 
низ очите на Хенри. Филмот е снимен со поставена GoPro камера на главата на актерот и гледаме низ 
очите на Хери како тој пука, конфузно гледа надолу во новите инсталирани моќни приклучоци во 
неговите гради, како инженери му ги поставуваат електромеханичките раце и нозе. Тој не знае што 
се случува, кој е или што прави. Бега од голема група на луѓе во непознатиот град Москва и секој го 
сака мртов.  

Во „Новите авантури на Аладин“, двајца крадци, Сем и Калид, ќе се обидат да ограбат еден 
трговскиот центар, но ќе ги фатат едни деца, а за да се извлечат од ситуацијата, Сем започнува да им 
ја раскажува неговата верзија на приказната за Аладин. Преземајќи ја улогата на Аладин, Сем ќе 
започне авантура во срцето на Багдад, градот на илјадниците богатства, каде луѓето во него страдаат 
од тиранијата на ужасниот Везир. Дали младиот крадец Аладин, со помош на Духот од ламбата, ќе 
успее да им стави крај на злобните планови на Везирот, да го спаси Калид и да го освои срцето на 
принцезата Шалиа? Да, всушност ќе успее. Но, тоа нема да биде лесно. 

 
 

http://www.cineplexx.mk/movie/10-cloverfield-lane/
http://www.cineplexx.mk/movie/the-jungle-book/
http://www.cineplexx.mk/movie/the-jungle-book/
http://www.cineplexx.mk/movie/Hardcore_Henry/
http://www.cineplexx.mk/movie/the-new-adventures-of-aladdin/
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КИНО ПРОГРАМА ОД 07.04 ДО 13.04.2016 
 

Кловерфилдска 10 (10 Cloverfield Lane) 
секој ден: 16:00, 18:00, 20:00, 22:10 
 
Книга за џунглата 3D (The Jungle Book 3D) 
работни денови: 15:00, 15:45, 17:15, 18:20, 19:20, 
20:30 
сабота: 11:40, 12:40, 13:40, 15:00, 15:45, 17:15, 19:20 
недела: 11:40, 12:40, 13:40, 15:00, 15:45, 17:15, 
18:20, 19:20, 20:30  
 
Хардкор Хенри (Hardcore Henry) 
секој ден: 18:50, 21:00, 23:00 
 
Новите авантури на Аладин (The new adventures of 
Aladin) 
секој ден: 17:30, 19:30 
 
Младост (Youth) 
секој ден: 22:50 
 
Мојата голема грчка свадба 2 (My Big Fat Greek 
Wedding 2) 
секој ден: 18:30, 20:40, 22:40 
 
Орелот Еди (Eddie the Eagle) 
работни денови: 20:30, 22:30 
секој ден: 16:15 
 
Џган (Amok) 
секој ден: 21:45 
 
Бетмен против Супермен: Зора на правдата 3D 
(Batman v Superman: Dawn of Justice 3D) 
секој ден: 16:30, 19:40, 21:30, 22:30 
 
Падот на Лондон (London has Fallen) 
секој ден: 20:15, 22:20 
 
ДЕТСКИ ФИЛМОВИ 
 
Птичја банда 3D (El Americano 3D) 
викенд: 12:20, 14:20 
 
Кунг Фу Панда 3D (Kung Fu Panda 3D) 
работни денови: 15:10, 17:00 
викенд: 11:20, 13:20, 15:10, 17:00 
 
Кунг Фу Панда (Kung Fu Panda) 
викенд: 12:00, 14:00 
 
Зоотропола 3D (Zootopia 3D) 
работни денови: 15:30, 17:45 
викенд: 11:30, 13:30, 15:30, 17:45 

 
ФИЛМОВИ ОД BEST OF 2015 
 
Алвин и верверичките (Alvin and the Chipmunks) 
четврток, понеделник, среда: 15:00 
недела: 11:00 
 
Брзи и бесни 7 (Furious 7) 
среда: 19:00 
 
Војна на Ѕвездите Силата се буди 3Д (Star Wars: 
The Force Awakens 3D) 
петок: 22:00 
 
Еверест 3D (Everest 3D) 
четврток: 19:00 / понеделник: 18:00 
 
Малиот Принц 3D (The Little Prince 3D) 
сабота: 13:00 / вторник: 16:50 
 
Мињони 3D (Minions 3D) 
петок, сабота, вторник: 15:00 / недела: 16:50 
 
Мост на шпионите (Bridge of Spies) 
недела: 19:00 
 
Обложување на столетието (The Big Short) 
сабота: 22:00 
 
Педесет нијанси сиво (Fifty Shades of Grey) 
недела: 22:00 
 
Повратник (The Revenant) 
сабота: 19:00 
 
Светот Јура 3D (Jurassic World 3D) 
петок: 19:00 
 
Снупи и Чарли Браун (The Peanuts Movie) 
четврток: 160:50 / сабота: 11:00 / недела: 13:00 
 
Спектра (Spectre) 
понеделник: 19:00 
 
Тед 2 (Ted 2) 
четврток и среда: 22:00 / сабота: 16:50 
Хотел Трансилванија 2 (Hotel Transylvania 2) 
петок, понеделник и среда: 16:50  
недела: 15:00 
 
*Киното го задржува правото за промена на 
програмата без претходна најава. 


