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„ХОБИТ: БИТКАТА НА ПЕТТЕ ВОЈСКИ“ 6 ДЕНА ПРЕД ПРЕМИЕРАТА ВО САД! 
 

На 11 декември, македонската публика ќе има можност премиерно во киното Cineplexx да 
го погледне третото и последно продолжение за сагата во Средната Земја.  

 
 

Од оскаровски наградениот режисер Питер Џексон ни пристигнува филмот „Хобит: Битка на 
петте војски“, последното продолжение од трилогијата која е адаптација од популарното ремек дело 
Хобит на Џ.Р.Р. Толкин.   

Филмот ни носи епски завршеток на авантурите на Билбо Багинс, Торин Дабоштит и 
дружината на џуџињата. Превземајќи ја нивната татковина од змејот Смауг, дружината не сакајќи ја 
ослободува смртоносната сила во нивниот свет. Разневениот Смауг го истура својот огнен гнев кон 
незаштитените мажи, жени и деца од градот Езеро.  Опседнат најмногу со своето богатство, Торин го 
жртвува пријателството и гордоста за да го задржи богатството за себе, и покрај очајните обиди на 
Билбо да го убеди дека тој ги насочува кон исклучително опасна ситуација од која нема враќање. Но 
пред нив се наоѓа уште поголема опасност. Големиот непријател Саурон, кој само волшебникот 
Гандалф ќе успее да го види, ќе испрати орковски легии во неочекуван напад на Пуста Гора. Додека 
теминината ги прекрива нивните ескалирачки конфликти, расите на џуџиња, шумски самовили и 
луѓето мораат да одлучат – дали ќе се обединат или засекогаш ќе исчезнат. Билбо ќе мора да се бори 
за својот живот и животот на своите пријатели кога ќе започне епската битка на петте војски, во која 
ќе се реши иднината на Средната Земја.   
 Трилогијата „Хобит“ ја раскажува приказната сместена во Средната Земја, 60 години пред 
приказната за „Господарот на прстените“. 
  

Фановите на оваа трилогија ќе бидат меѓу првите во Македонија кои ќе го погледнат ова 
епско патување. Во киното Cineplexx ќе биде организирана полноќна проекција на 11. декември со 
почеток во 00:05ч.  
 Омилената авантура, покрај 2D форматот ќе биде прикажана и во 3D HFR формат. HFR 3D е 
технолошки чекор напред во кино искуството. Иновативниот формат нуди 48 слики во секунда (fps), 
што е повеќе од стандардното, но кое човечкото око може да го регистрира. Тоа два пати повеќе од 
стандардниот формат со 24 слики во секунда користен при снимањето на поголемиот дел од 
филмовите кои имате можност да ги погледнете во кината. Кај HFR технологијата се работи според 
потполно нова постапка на ракување со камерата. Поради ова движењата во филмот изгледаат 
пореални, а боите поживи и повпечатливи.  
  

Оваа недела на репертоарот ни пристигаат уште два филмски наслови.  
„Рио, те сакам“ е антологија: колективен игран филм, составен од 11 динамични и кратки 

сегменти креирани од 10 режисери од целиот свет. Приказната во секој сегмент е фокусирана на 
љубовта во различно соседство на градот, претставувајќи ги посебните квалитети и карактери од 
самата локација. Филмот ги премостува културите, едукацијата и ја забавува публиката, додека се 
возвишуваат универазлните изрази на љубов. 
 По критички фалените филмови како „Покажи ми љубов“, „Заедно“ и „Лилја засекогаш“, 
седмиот игран филм на режисерот Лукас Модисон „Ние сме најдоброто“ се врти околу Боб, Клара и 
Хедвиг, тројца млади аутсајдери во 1980-тите во Стокхолм кои и покрај своите различности наоѓаат 
заедништво во музиката и основаат панк група без да имаат никакви инструменти и иако сите ги 
убедуваат дека панкот е мртов. 
 

http://www.cineplexx.mk/movie/hobbit-the-battle-of-the-five-armies/
http://www.cineplexx.mk/movie/hobbit-the-battle-of-the-five-armies/
http://www.cineplexx.mk/Content.Node/mk/nastani/_items/specijalni_nastani/Polnokjna_proekcija_Hobit_2.mk.php
http://www.cineplexx.mk/movie/rio-i-love-you/
http://www.cineplexx.mk/movie/vi-ar-bast/
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Повеќе информации за филмовите можете да најдете на нашата веб страна www.cineplexx.mk 
и на нашата Facebook страна https://www.facebook.com/CineplexxMakedonijа 

 

 
КИНО ПРОГРАМА ОД 11.12 ДО 17.12.2014

 
Хобит: Битката на петте војски 3D HFR 
(The Hobbit: The Battle Of The Five Armies 3D 
HFR) 
работни денови: 15:00, 17:00, 18:00,  20:00, 
21:00, 22:50 
викенд: 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00,  20:00, 
21:00, 22:50 
 
Хобит: Битката на петте војски (The Hobbit: 
The Battle Of The Five Armies) 
работни денови: 16:00, 19:00, 21:45 
викенд: 13:15, 16:00, 19:00, 21:45 
 
Рио, те сакам (Rio, Eu Te Amo) 
четврток, петок: 20:30, 22:40 
сабота: 16:30 
недела: 16:30, 20:30 
понеделник-среда: 16:30, 20:30, 22:40 
 
Ние сме најдоброто (Vi Är Bäst!) 
работни денови: 17:15 
сабота: 17:45 
недела: 17:15, 22:40 
 
Џон Вик (Јohn Wick) 
секој ден (освен петок): 18:45,  20:45, 23:00 
петок: 19:00,  21:00, 23:00 
 
Кажи кога (Laggies) 
недела-среда: 18:15 
 
Како да се ослободиш од шефот 2 (Horrible 
Bosses 2) 
секој ден: 20:15, 22:20 
 
Игрите на гладните: Мокингџеј - прв дел (The 
Hunger Games - Mockingjay : Part 1) 
секој ден (освен сабота): 19:10, 22:30 
сабота: 19:45,  22:30 
 
 
 

 
Глупавиот и поглупавиот 2 (Dumb and Dumber 
To) 
работни денови: 15:15, 17:30, 19:45, 22:00 
викенд: 12:40, 15:15, 17:30, 19:45, 22:00 
 
 
Интерстелар (Interstellar) 
секој ден (освен сабота): 15:45, 19:20, 21:30 
сабота: 15:45, 19:20, 22:10 
 
АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ 
 
Пингвините од Мадагаскар 3D (The Penguins 
of Madagascar 3D)  
работни денови: 15:00, 16:45, 18:30 
сабота: 11:40, 13:00, 15:00, 16:45, 18:30 
недела: 11:40, 12:20, 15:00, 16:45, 18:30 
 
Пчеличката Маја 3D (Maya the Bee 3D)  
викенд: 11:20, 14:40 
понеделник-среда: 16:15 
 
*Киното го задржува правото за промена на 
програмата без претходна најава.  

http://www.cineplexx.mk/
https://www.facebook.com/CineplexxMakedonijа

