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НЕДЕЛА ВО ЗНАКОТ НА КОМЕДИИТЕ! 

„Кум по нарачка“ и „Екипа за 6“ овој четврток на платното во Cineplexx  
 
 Во четврток (15 јануари) ни пристига најочекуваната комедија за 2015 година! 
Станува збор за филмот „Кум по нарачка“, урнебесна комедија со Кевин Харт, Џош Гад и звездата на 
телевизиската серија „Теоријата Биг Бенг“ Кајли Куоко-Свитинг во главните улоги. 
 Даг Харис (Џош Гад) е симпатичен, но, друштвено асоцијален младоженец со голем проблем: 
се приближува неговата венчавка, а тој се уште нема кум. Нешто помалку од две недели, колку што 
му останува до неговата венчавка со девојката од неговите соништа, Даг бара помош од Џими 
Калахан (Кевин Харт), сопственик и претседател на фирмата „Кум д.о.о.“ - компанија која нуди лажни 
кумови за венчавање каде што се итно потребни. Она што следува е неверојатна хумористична 
шерада додека тие двајца се обидуваат да успеат во својата измама, но, и фактот дека помеѓу нив 
двајца се раѓа пријателство... 
   Филмот го режираше Џереми Гарелик, а сценариото му припадна на Џеј Лавандер. Тие 
двајцата се потпишуваат и зад сценариото на одличната комедија „Разделување“ (The Break-up) со 
Винс Вон и Џенифер Анистон во главните улоги. 

Гарелик за идејата за филмот вели: „Пред многу години случајно добив повик од пријател од 
средно кој не го познавав баш најдобро. Ме покани на неговата свадба. По три, четири месеци ме 
покани и на свадбената забава, и поради некоја чудна причина се согласив. Кога пристигнав, на 
свадбата имаше многу убави деверуши, но на страната на младоженецот стоеше само братот на 
невестата, некој студент Филипинец и јас! Беше толку чудно што го поминав викендот раскажувајќи 
приказни за тоа колку е интересен овој човек кој едвај го познавав, иако вистината е дека е само 
момче со кое имав добар однос во средно. Тогаш почнав да размислува дека можеби треба да 
наплатам што го правам ова, и оттука ми дојде идејата за овој филм.“ 

 

 
 
За премиерата на филмот, со почеток во 21:00часот ќе биде организиран настан Men’s Night.  

Припадниците на посилниот пол ќе можат да уживаат во урнебесната комедија, да учествуваат во 
забавниот натпревар за врзување вратоврска, да прочитаат што е ново во светот на автомобилите и 
да добијат подароци.  
 

http://www.cineplexx.mk/movie/the-wedding-ringer/
http://www.cineplexx.mk/Content.Node/mk/nastani/_items/mensnight/2015_01_MN_wedding_ringer.mk.php
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Од студиото на Дизни, од тимот кој ги создаде „Снежно кралство“ и „Растури ги Ралф“, ни 

пристига „Екипа за 6“, акциона комедија за роботскиот гениј и големиот гумен робот кои развиваат 
посебна врска во нивната мисија да ја разрешат вознемирувачката мистерија.   

Кога катастрофален настан ќе го снајде градот Сан Франсокио и ќе го стави Хиро во опасност, 
тој се обраќа на Бејмакс и неговите блиски пријатели: зависникот од адреналин Go Go Tomago, 
средениот Васаби, хемичарот Хани Лемон и навивачот Фред. Решен да ја открие мистеријата, Хиро ги 
трансформира неговите пријатели во група на високо-технолошки херои наречена "Екипа за 6". 
 Приказната ни доловува што се случува кога два света ќе се спојат – дете и робот. Додека 
генезата за „Екипа за 6“ се базира на Марвеловите стрипови, креаторите на филмот изјавуваат дека 
се работи за едиција на стрипови кои биле издадени во мал број и не доволно познати. „Кога бев 
дете, ги обожавав марвеловите стрипови“, вели режисерот Дон Хал. „Додека работевме на мечето 
Вини го прашав Џон Ласетер дали можеме да го истражиме светот на Марвел како инспирација за 
следниот филм. Бев охрабрен да го направам тоа и најдов еден проект кој се викаше Екипа за 6. 
Немав слушнато за него, но многу ми се допадна неговиот наслов и јапонското влијание. Ова е Дизни 
филм со Марвел ДНК.“  
 

КИНО ПРОГРАМА ОД 08.01 ДО 14.01.2015
 
 
Кум по нарачка (The Wedding Ringer) 
секој ден (освен сабота): 15:00, 17:00, 19:00, 
21:00, 23:00 
сабота: 15:00, 18:15, 20:45, 22:15 
 
96 часа: Бегство (Taken 3) 
секој ден: 15:30, 17:45, 20:00, 21:30, 22:15 
 
Игра на имитирање (Imitation Game) 
секој ден: 19:50, 22:00 
 
Лудата ноќ во музејот: Тајната на фараонот 
(Night at the museum: Secret of the tomb) 
секој ден: 16:30, 18:30, 20:30 
 
Егзодус: Богови и кралеви 3D (Exodus 3D) 
секој ден (освен сабота): 18:00, 20:45 
сабота: 18:00 
 
Хобит: Битката на петте војски 3D HFR 
(The Hobbit: The Battle Of The Five Armies 3D HFR) 
четврток-недела: 14:00, 19:40, 22:30 
понеделник-среда: 19:40, 22:30 
 
Хобит: Битката на петте војски (The Hobbit: The 
Battle Of The Five Armies) 
секој ден: 16:45 
 
Џон Вик (Јohn Wick) секој ден: 22:45 
 
Глупавиот и поглупавиот 2 (Dumb and Dumber 
To) секој ден: 19:30 
 
Интерстелар (Interstellar) секој ден: 21:45 

 
ДЕТСКИ ФИЛМОВИ 
 
Екипа за 6 3D (Big Hero 6 3D)  
четврток, петок: 13:00, 15:15, 17:15, 19:15 
викенд: 11:00, 13:00, 15:15, 17:15, 19:15 
понеделник-среда: 15:15, 17:15, 19:15 
 
Екипа за 6 (Big Hero 6)  
секој ден (освен сабота): 16:00, 18:15 
сабота: 12:45, 16:00 
 
Во шумата (Into the woods) 
четврток, петок: 14:40, 17:10, 21:15 
викенд: 12:00, 14:40, 17:10, 21:15 
понеделник-среда: 17:10, 21:15 
 
Снежна кралица 3D (Snow queen 3D)  
четврток, петок: 14:15, 16:15 
викенд: 11:15, 14:15, 16:15 
понеделник-среда: 16:15 
 
Мечето Падингтон (Paddington)  
четврток, петок: 13:30, 15:40, 17:30 
викенд: 11:30, 13:30, 15:40, 17:30 
понеделник-среда: 15:40, 17:30 
 
Мравко (Antboy)  
четврток, петок: 14:30 
викенд: 12:30, 14:30 
 
Пингвините од Мадагаскар 3D (The Penguins of 
Madagascar 3D)  
четврток, петок: 13:45 
викенд: 11:45, 13:45 

http://www.cineplexx.mk/movie/big-hero-6/

