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МЈУЗИКЛ, КРИМИ КОМЕДИЈА И АНИМИРАНА АВАНТУРА ОД ЧЕТВРТОК ВО CINEPLEXX!

Ники Спурџен (Вил Смит) има сѐ – шарм, забава, насмевка вредна милиони долари и
совршено суптилен стил. Само некој да му свртиш грб...не смееш да му дозволиш да ти го пренасочи
фокусот ниту на една секунда. Тука е и Џеси Барет (Маргот Роби), млада прекрасна жена, сензуална
со кратко здолниште чија цел е да се уфрли меѓу големите играчи. Таа има сѐ што е потребно, но е
млада и неискусна.
Вил Смит и Маргот Роби се ѕвездите на филмот „Фокус“, филм за софистицираниот грабеж кој
започнува со високи влогови кои експоненцијално растат. Ники е снаодлив и вешт во тоа што го
работи. Работата го води од снежниот Њујорк до сончевиот Њу Орлеанс па се до еден од
највозбудливите градови – Буенос Аирес. Финалето на американскиот фудбал и возбудливиот
тркачки свет на автомобилските трки се сјајна подлога за високооктанската акција, авантура и
романса. Смит за филмот вели: „Кога го прочитав сценариото помислив дека тоа е одлична
комбинација на комедија, драма, психолошка игра и интрига. Партнерите во режија и сценарио Глен
и Џон создадоа приказна прво прашувајќи се: Во светот во кој и се верува на валутата, а љубовта бара
доверба, како би можеле двајца луѓе да се заљубат?“
Снимен по убедливо најпознатата бродвејска претстава на 19 век, во киното Cineplexx ни
пристигнува семејното филмско остварување – „Ени“! Станува збор за урбана комедија за сите
генерации во која главните улоги ги толкуваат добитникот на наградата Оскар, Џејми Фокс,
номиниранаата за Златен Глобус, Камерон Дијаз и Кувенжане Волис номинирана за наградата Оскар
и наградата Емили Роуз Брн. Режисер на филмот е Вил Глук кој ни носи уште еден ведар и забавен
филм исполнет со познати песни и многу хумор.
Ени е младо и весело дете кое што е доволно храбро за да се избори сама на улиците на
Њујорк. Како бебе е оставена од родителите со ветување дека ќе се вратат некој ден, и одтогаш, таа
живее со нејзината негувателка од домот, госпоѓа Хенигам (Камерон Дијаз). Но, сé ќе се промени кога
гигантот и кандидатот за градоначалник на Њујорк, Вил Стакс (Џејми Фокс), советуван од неговиот
заменик Грејс (Роуз Брн) и советникот за кампањата, Гај (Боби Канавел), ќе го направат големиот
чекор и ќе ја посвојат. Стакс верува дека таа е неговиот ангел чувар, но, ќе се докаже дека сепак било
спротивното.
За најмладите оваа недела го резервиравме филмот „Овцата Шон“, анимираната авантура на
Шон и неговите пријатели. Кога Шон ќе одлучи да земе слободен ден и да се забавува, тој добива
малку повеќе акција отколку што се надевал. Во една мешанка со фармерот, караванот и многу
стрмен рид, ги доведува до големиот град каде што Шон добива задача да го врати стадото безбедно
до дома.
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Фокус (Focus)
секој ден: 15:45, 18:00, 20:15, 22:30
Кингсман: Тајната служба (Kingsman: Secret
Service)
работни денови: 15:15, 17:45, 20:30, 22:00,
23:00
викенд: 12:40, 15:15, 17:45, 20:30, 22:00, 23:00
Снајперист (American Sniper)
секој ден: 20:00, 21:30, 22:40
Педесет нијанси сиво (Fifty Shades of Grey)
работни денови: 16:00, 17:15, 18:45, 19:45,
21:15, 22:15, 23:00
викенд: 14:45, 16:00, 17:15, 18:45, 19:45, 21:15,
22:15, 23:00
Јупитер во подем 3D (Jupiter Ascending 3D)
секој ден: 19:30
Мортдекаи (Mortdecai)
секој ден: 20:45
Кум по нарачка (The Wedding Ringer)
секој ден: 17:30, 21:00

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ
Ени (Annie)
работни денови: 17:00, 19:15
викенд: 11:30, 14:30, 17:00, 19:15
Овцата Шон (Shaun the Sheep)
работни денови: 15:00,16:45, 19:00
викенд: 11:00, 13:00, 15:00,16:45, 19:00
7-то џуџе 3D (Der 7bte zwerg 3D)
работни денови: 16:15, 18:15
викенд: 12:20, 14:00, 16:15, 18:15
Астерикс: Град на боговите 3D
(Astérix - Le Domaine Des Dieux 3D)
работни денови: 15:30
викенд: 11:15, 13:20, 15:30
Екипа за 6 3D (Big Hero 6 3D)
работни денови: 16:30
викенд: 11:45, 13:45, 16:30
Мечето Падингтон (Paddington)
работни денови: 18:30
викенд: 12:00, 14:15, 18:30

