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КРИМИНАЛИСТИЧКА АКЦИЈА КОЈА ЌЕ ТИ ГО ЗГОЛЕМИ АДРЕНАЛИНОТ
Филмот „Пеколен бран 3D“ е полн со атлетски вештини и акробации досега невидени на
големото платно, а на некои делови можеме да ги видиме светските спортисти од највисоката
класа како и врвни вештини во сурфање, бордање, качување по карпи, мотокрос и слободно
летање.

Идејата за филмот потекнува од фановите. „Првиот филм беше толку одличен и инспиративен
и на сите ни се допадна што дури останавме под негово влијание...“ вели режисерот Ериксон Кор, кој
сакаше да остане верен на оригиналот, но ги помести границите на акцијата до самиот крај. За овој
филм, светот беше студиото. Снимен е во 11 држави, на 4 континенти и на гледачите им е овозможен
неверојатен поглед во животот на екстремните спортисти во денешно време.
Во четврток, од режисерот Пол Мекгиган, ни пристигнува нова филмска адаптација на
култниот роман „Виктор Франкенштајн“ . Улогата на контроверзниот научник му ја додели на Џејмс
Мекавој, а на неговиот надарен помошник на Даниел Редклиф. Раскажана од перспектива на Игор
(Редклиф), во оваа приказна ги гледаме мрачните почетоци на младиот и проблематичен помошник,
неговото пријателство со младиот студент по медицина, Виктор фон Франкенштајн, и
набљудувањето на тоа како Франкенштајн се претвора во човекот – и легендата – што ја знаеме
денес.
За најмладите љубители на анимираните филмови, на нашиот репертоар ќе биде „Зозонците
во земјата на ветерот 3D“ кој е синхронизиран на македонски. Зозонците живеат во малото гратче
Паф во кое сè функционира благодарение на енергијата од ветерот. Во новата авантура, вештерката
Врана е решена да го украде Главното тркало кое придвижува сè. Шесте неразделни пријатели ќе се
обидат да ја спречат во намерата и да го спасат прекрасниот град. Овој семеен филм е полн со акција
и ја повикува публиката да преземе активна улога. Фантастичните ликови и веселите шеги го
нагласуваат значењето на обновливите извори на енергија.
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КИНО ПРОГРАМА ОД 31.12 ДО 06.01.2016
ДЕТСКИ ФИЛМОВИ
Пеколен бран 3D (Point Break 3D)
четврток - среда: 11:20, 13:50, 16:00
петок – вторник: 16:15, 18:30, 20:45, 23:00
Виктор Франкенштајн (Victor Frankenstein)
четврток - среда: 11:30, 13:40, 15:50
петок – вторник: 15:00, 17:10, 19:15, 21:30
Анаклето: Тајниот агент (Anacleto: Agente
Secreto)
четврток: 14:20
среда: 16:15
петок – вторник: 17:45, 19:45, 21:45
Божиќ кај Куперови (Love the Coopers)
четврток - среда: 15:40
петок – вторник: 18:20, 20:30, 22:30
Војна на ѕвездите: Силата се буди (Star Wars:
The Force Awakens)
четврток - среда: 12:45
петок – вторник: 16:00, 19:00, 22:00
Војна на ѕвездите: Силата се буди 3D (Star
Wars: The Force Awakens 3D)
четврток - среда: 12:00, 14:40, 15:30
петок: 15:15, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:50
викенд: 12:20, 14:20, 15:15, 17:00, 18:00, 20:00,
21:00, 22:50
понеделник – вторник: 14:20, 15:15, 17:00,
18:00, 20:00, 21:00, 22:50
Во срцето на морето 3D (In the heart of the Sea
3D)
петок – вторник: 20:15
Мост на шпионите (Bridge of spies)
среда: 14:20
петок – вторник: 22:40
Морници 3D (Goosebumps 3D)
работни денови (без петок): 13:30
викенд: 11:20, 13:30
Спектра (Spectre)
четврток - среда: 15:15
петок – вторник: 21:15

Зозонците во земјата на ветерот 3D (Pet pals
in Windland 3D)
четврток - среда: 11:40, 14:00
петок: 16:45
викенд: 12:40, 14:40, 16:45
понеделник – вторник: 14:40, 16:45
Алвин и верверичките: Големото патешествие
(Alvin and the Chipmunks: The Road Chip)
четврток - среда: 11:00, 13:00, 15:00
петок: 15:30, 16:30, 17:30, 19:30
викенд: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:30, 16:30,
17:30, 19:30
понеделник – вторник: 13:00, 14:00, 15:30,
16:30, 17:30, 19:30
Малиот Принц 3D (The Little Prince 3D)
четврток - среда: 11:10, 13:15
петок: 15:40, 18:15
викенд: 11:20, 13:20, 15:40, 18:15
понеделник – вторник: 13:20, 15:40, 18:15
Хотел Трансилванија 2 3D (Hotel Transylvania 2
3D)
четврток - среда: 12:20
викенд: 11:40, 13:45
понеделник – вторник: 13:45
*Киното го задржува правото за промена на
програмата без претходна најава.

