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Неделна програма 10.11 - 16.11.2016
ЕСЕНТА НА САМУРАЈОТ
После исклучително успешниот филм МАЛИОТ БУДО, режисерот Данило Беќковиќ имаше голем
предизвик да го започне следниот проект. За својот нов филм ЕСЕНТА НА САМУРАЈОТ, режисерот
кажа: „Нашиот нов филм е романтична комедија која ги следи авантурите на Владица Симоновиќ,
професионален каратист и бонвиван, иако е далеку повеќе посветен на ноќниот живот отколку на
каратето. Го сретнуваме во моментот кога е принуден да ја заврши спортската кариера и да отпочне
нов живот. Во исто време ја запознава убавата самохрана мајка Снежана и нејзиниот син Вукашин,
кого почнува да го подучува карате. Владица се вљубува во Снежана и сака пред неа да се покаже
како успешен човек, но единствено што знае да работи е да се бори. Неговата потрага по љубов го
доведува во низа компликувани ситуации со сомнителни типови, а ќе видите дали Владица ќе успее
да се избори со своите неволји”
ЕСЕНТА НА САМУРАЈОТ дефинитивно е филм каков нашата публика досега немала можност да
види, а режисерот на филмот објаснува зошто е тоа така:
„Ова е жанровски меланж во кој се вкрстени елементи на љубовен филм, боречки филм и комедија.
Димитрије Војнов успеа сето ова прекрасно да го поврзе и да напише исклучително силна,
возбудлива и комплексна приказна околу која сите се собираат. Се трудиме да снимаме филмови
какви што сакаме да гледаме, вкусовите во голема мерка ни се подудираат и мислам дека љубовта
кон филмот не’ држи заедно толку долго. Имам среќа да соработувам со исклучително вредни и
амбициозни луѓе, почнувајќи од актерите, преку луѓето од авторската и продукциската екипа, па до
момците од техничкиот сектор. Ја сочувавме прекрасната атмосфера што се создаде за време на
снимањето на Малиот Будо, па всушност, последните четири години не се ни разотидовме.“
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ДЕВОЈКАТА ОД ФОТОГРАФИИТЕ
На една млада жена, која живее досаден живот во заспаниот град Спирфиш, започнуваат да и
пристигнуваат фотографии од брутално убиени девојки. Дали се тие вистински или монтирани?
Позади нив стои сериски убиец или некој чудак со болна смисла за хумор.

ГРЕБЕНОТ НА СПАСЕНИТЕ

Филмот „Гребенот на спасените“ ја раскажува извонредната приказна за Десмонд Дос (Ендру
Гарфилд) кој за време на најкрвавата битка во Окинава спасил 75 луѓе без да испука ниту еден
куршум. Тој бил единствениот американски војник во Втората Светска војна кој што се борел во
првите борбени редови не носејќи оружје. Иако верувал дека војната е оправдана, сепак, сметал дека
убивањето е грешно. Како воен болничар, самостојно ги евакуирал повредените зад непријателските
линии успешно избегнувајќи го огнот, за на крај да биде повреден од шрапнел и снајпер. Дос е првиот
совесен спротиставувач кој има добиено „Медал на честа“.
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КИНО ПРОГРАМА ОД 10.11 ДО 16.11.2016

Доктор Стрејнџ 3D
работни денови: 15:30, 17:45, 20:00, 22:20
викенд: 13:00, 15:30, 17:45, 20:00, 22:20

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ

Доктор Стрејнџ 2D
работни денови: 16:20, 18:45, 21:00
викенд: 14:00, 16:20, 18:45, 21:00

Штркови3D (Storks 3D)
работни днови: 15:00
викенд: 11:20, 13:15, 15:00

Девојката од фотографиите
секој ден: 21:00, 23:00

Вселенска Авантура 2 (2D)
работни денови: 15:10
викенд: 11:00, 12:40, 15:10

Генијални умови 2D (Masterminds)
секој ден : 19:45
Девојката од возот (Girl on the train)
секој ден освен среда: 17:15
среда: 17:20
Сметководител
секој ден: 21:45
Домот за необични деца на госпоѓа Перегрин
(Miss Peregrin’s home for peculiar children) 3D
секој ден освен среда: 16:00
среда: 15:00
викенд: 12:00, 14:40, 16:00
ИНФЕРНО 2D
секој ден: 17:00, 19:30, 22:00
ЏЕК РИЧЕР
секој ден: 18:00, 20:30, 22:50
Гребенот на спасените
секој ден: 16:40, 19:00, 20:15, 21:30, 22:45
Есента на Самурајот
секој ден освен среда: 18:30, 20:45
среда: 16:00, 20:45

Тролови 3D
работни денови: 15:40, 17:30, 19:15
викенд: 11:40, 13:40, 15:40, 17:30, 19:15
Тролови 2D
работни денови: 16:30, 18:20
викенд: 12:20, 14:20, 16:30, 18:20
*Киното го задржува правото за промена на
програмата без претходна најава.

