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СТИВЕН СПИЛБЕРГ СО НОВ ТРИЛЕР ЗА СТУДЕНАТА ВОЈНА
Режисерот Стивен Спилберг во соработка со оскаровецот Том Хенкс, ни го претставуваат
новиот шпионски трилер “Мост на шпионите“, инспириран од вистинити настани за бруклинскиот
адвокат Џејмс Донован.
Филмот задоволително ни прикажува настани од историјата за кои малку знаеме, и нè
враќаат во ерата на Студената војна, каде Том Хенкс е во улога на адвокатот Донован. Неговата
задача е да преговара за ослободување на американскиот пилот на шпионскиот авион У-2 кој бил
беше соборен над СССР додека вршел шпионски активности.
„Мост на шпионите“ се однесува на вистинскиот мост кој ги спојувал Западен Берлин и
Потсдам, кој тогаш се наоѓал под контрола на Источна Германија. Всушност е претставена првата
размена на заробеници на овој мост, советскиот шпион Рудолф Абел и американскиот пилот Френсис
Гери Паверс.

Во четврток, ни пристигнува и драмата од Гаспар Ноа „Сакам 3D“, која е возбудлива сексуална
мелодрама за еден млад човек, една девојка и уште една девојка. Ова е најконтроверзниот филм
прикажан на овогодинешниот Кански филмски фестивал. Филмот припаѓа на категорија 18+.
Од режијата на Питер Сон ќе го гледаме „Добриот Диносаурус“, кој ќе не одведе на едно
епско патување во светот на диносаурусите, за еден Апатосаурус по име Арло, кој стекнува човечки
пријател.
Филмот „Шишка Делукс” е словенeчко-македонско-чешка копродукција, комедија во режија
на Јан Цвитиковиќ, за тројца пријатели од детството коишто се свесни дека веќе не се млади, но не
знаат како да пораснат.
Љубителите на авантурите, ќе имаат можност да погледнат уште еден интересен филм
„Пудрата на доктор Проктор“ . Во овој филм лудиот научник Доктор Проктор ќе признание за
неговиот неверојатен изум, со помош на пријателството меѓу две осамени деца.
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Мостот на шпионите (Bridge of spies)
работни денови: 18:10, 20:00, 21:00, 22:40
викенд: 15:30, 18:10, 20:00, 21:00, 22:40

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ

Сакам 3D (Love 3D)
секој ден: 21:20, 23:00

Хотел Трансилванија 2 3D (Hotel Transylvania 2
3D)
работни денови: 17:00, 18:45
викенд: 11:00, 13:00, 15:10, 17:00, 18:45

Шишка делукс (Shishka Deluxe)
секој ден: 17:30

Хотел Трансилванија 2 (Hotel Transylvania 2)
викенд: 12:30, 14:15

Жртвување на пионот (Pawn sacrifice)
секој ден: 20:15

Снупи и Чарли Браун 3D (The Peanuts Movie
3D)
работни денови: 15:20, 17:15
викенд: 11:20, 13:20, 15:20, 17:15

Игрите на гладните: Мокингџеј - втор дел 3D
(The Hunger Games: Mockingjay 2 3D)
секој ден: 16:15, 19:00, 19:50, 21:40, 22:30
Пеколна кујна (Burnt)
секој ден: 22:15
Последниот ловец на вештерки (The Last
Witch Hunter)
секој ден: 19:15
Спектра (Spectre)
секој ден: 15:00, 16:40, 17:45, 19:30, 20:45,
22:20
Три дена во септември (Three days in
September)
секој ден: 20:30

Снупи и Чарли Браун (The Peanuts Movie )
викенд: 12:45, 14:45
Пудрата на Доктор Проктор (Doctor Proctor’s
fart powder)
работни денови: 16:30, 18:15
викенд: 12:15, 14:30, 16:30, 18:15
Алберт (Albert)
работни денови: 15:10, 16:20
викенд: 11:40, 13:40
Добриот Диносаурус (The Good Dinosaur)
работни денови: 15:15, 16:00, 18:00
викенд: 12:00, 14:00, 15:15, 16:00, 18:00
*Киното го задржува правото за промена на
кино програмата без претходна најава.

