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НОВ ФИЛМ ЗА ЏЕЈМС БОНД – „СПЕКТРА“
Дваесет и четвртата по ред филмска авантура на најпознатиот таен агент

Акциониот спектакл „Спектра“ е последен во низата на филмови за снаодливиот Џејмс Бонд,
чиј лик го толкува британскиот актер Даниел Крег. Три години по убедливо најкомерцијалното
продолжение на франшизата - филмот „Скајфол“, љубителите на најпознатиот таен агент конечно ќе
имаат прилика да го погледнат продолжението на Бондовата одисеја која ќе го донесе очи во очи со
неговиот најголем непријател до сега, тајната агенција С.П.Е.К.Т.Р.А.
Криптирана порака од минатото го испраќа Бонд на пат за да ја открие злобната
организација. Додека М води битки со политичките сили за да ја зачува тајната служба жива, Бонд ги
лупи слоевите на измама за да се открие вистината зад СПЕКТРА.
Филмскиот серијал за Бонд не треба многу да се претставува. Се работи за убедливо
најдолгодишната франшиза во историјата на филмот која трае повеќе од педесет години. Покрај
фактот што во филмот се појавуваат едни од најголемите актерски имиња, франшизата е позната и по
насловните песните на секој филм. За официјалната песна на ова продолжение се погрижи
британскиот пејач Сем Смит, кој ја сними песната “Writing on the wall”.
Дали ви звучат познато имињата Снупи, Чарли Браун, Луси, Лајнус, Пеперминт Пети?
Верувале или не поминаа веќе 35 години од нивното прво појавување. Главните јунаци на еден од
најпопуларните и највлијателните стрипови ни стигнуваат во едно од најискечуваните остварувања
на годината „Снупи и Чарли Браун: филм за дружината“, но овој пат во 3D технологија.
Осмогодишното момче Чарли Браун и неговото палаво куче Снупи ќе добијат можност да ја
освојат и новата генерација клинци, 65 години по раѓањето на стрипот благодарение на студијата
Blue Sky и 20th Century Fox Animation. Споменатите студија ги здружија своите сили и го екранизираа
стрипот кој Чарлс М. Шулц го објавил во повеќе од 17 илјади продолженија во периодот од 1950 до
2000 г.
Дружината на големото платно не се впушта во епска авантура или патување надвор од
соседството. Наместо тоа, приказната се фокусира на новата сосетка на Чарли Браун, малото
црвенокосо девојче. Најдрагиот и најсимпатичен губитник на светот, Чарли Браун, си ветува себеси
во филмот: „овој пат работите ќе бидат поинакви“.
Интересен факт за долгометражниот анимиран филм Снупи и Чарли Браун – филм за
дружината 3D е тоа што е продуциран од синот и внукот на Чарлс Шулц – Крег и Брајан Шулц.
Режисер на филмот е Стив Мартино (режисер на четвртото продолжение на анимираниот филм
„Ледено доба: поместување на континентите“).
Овој четврток ни пристигнува и филмот „Прошетка низ шума“.
Во оваа нова авантуристичка комедија, наместо да се пензионира за да ужива со својата сакана,
прекрасна жена (добитничката на Оскар, Ема Томсон) и со своето големо и среќно семејство, познатиот
патописец Бил Брајсон (добитникот на Оскар, Роберт Редфорд) се решава на предизвикот да ја искачи
патеката на Апалачките планини - најсировата, најспектакуларна и недопрена природа помеѓу Џорџија и
Мејн долга 3.500 километри. Меѓутоа, спротивно од очекуваното, тој успева да најде сè освен мир и
спокој штом ќе се согласи да оди со единствената личност којашто сака да му се придружи - стариот и
одамна заборавен пријател Кац (Ник Нолти, номиниран за Оскар), акутен женкар и среќлија којшто со ова
патување сака да избегне исплаќање долгови и да ја искуси последната авантура пред да му "истече
времето", откако цел живот се потпирал на шармот и лукавоста за да биде чекор пред законот.
Проблемот е во тоа што двајцата имаат сосема различен концепт за значењето на зборот "авантура".
Допрва ќе дознаат дека забавата почнува кога ќе решиш да одиш до крај.
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Спектра (Spectre)
четврток: 15:00, 16:00, 17:00, 18:15, 19:15,
20:00, 20:07, 20:15, 21:20, 22:00, 22:50
работни денови: 15:00, 15:50, 16:50, 17:50,
18:40, 19:15, 20:00, 20:40, 21:30, 22:00, 22:50
сабота: 14:00, 15:00, 15:50, 16:50, 17:50, 18:40,
19:15, 20:00, 20:40, 21:30, 22:00, 22:50
недела: 14:00, 15:50, 16:50, 18:10, 18:40, 19:15,
20:00, 21:00, 21:30, 22:00, 22:50
Прошетка низ шума (A Walk in the Woods)
четврток: 22:45
секој ден: 22:40
Последниот ловец на вештерки (The Last
Witch Hunter)
четврток: 17:50, 19:00, 21:40
секој ден: 19:00, 21:15
Покрај мене (Pored Mene)
четврток: 15:40, 17:30
секој ден: 15:40
Поколна кујна (Burnt)
четврток: 21:00
секој ден: 21:00, 23:00
Пурпурен врв (Crimson Peak)
петок-среда: 17:30
Црна миса (Вlack Mass)
петок-среда: 21:45
Марсовец: спасувачка мисија 3D (The Martian
3D)
секој ден: 19:45
Еверест 3D (Everest 3D)
петок-среда: 16:40
Приправник (The Intern)
петок-среда: 20:20

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ
Снупи и Чарли Браун 3D (The Peanuts Movie
3D)
четврток: 16:20, 18:15
работни денови: 16:30, 18:30
викенд: 12:00, 14:40, 16:30, 18:30
Снупи и Чарли Браун (The Peanuts Movie)
работни денови: 15:30, 17:30
викенд: 11:00, 13:40, 15:30, 17:30
Хотел Трансилванија 2 (Hotel Transylvania 2)
четврток: 16:10, 18:00
работни денови: 16:15, 18:00
викенд: 12:20, 14:20, 16:15, 18:00
Хотел Трансилванија 2 3D (Hotel Transylvania 2
3D)
работни денови: 15:15, 17:00, 19:30
викенд: 11:15, 13:00, 15:15, 17:00, 19:30
Пан: Патување во Недојдија 3D (Pan 3D)
викенд: 13:30
Упс!Ное си замина...(Ooops!Noah is gone…)
викенд: 11:45
Мињони 3D (Minions 3D)
викенд: 11:30, 13:20
*Киното го задржува правото за промена на кино
програмата без претходна најава.

