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ЧЕТИРИ РАЗЛИЧНИ ЖАНРОВИ, ЧЕТИРИ ПРЕМИЕРИ ОВАА НЕДЕЛА ВО CINEPLEXX!
По неговото прикажување како дел од Филмоманија, филмот на Ханс Питер Моланд „По ред
на исчезнување“ ќе се најде на редовниот репертоар на киното. Станува збор за норвешка драма со
комични елементи која навлегува во длабоките слоеви на норвешката и српската мафија.
Нилс вози трактор и живее безгрижно во зимскиот рај, гратчето Бајтостолен. Меѓутоа,
ненадејната смрт на син му го внесува во војна на дроги меѓу норвешката мафија и Србите. Во тој
свет тој е само почетник - вооружен со јака машина и почетничка среќа.
Награди и фестивали: Берлински филмски фестивал - службена конкуренција
Француската комедија „Што сме му згрешиле на Бога“ не носи во животот на католичкото
семејството Вернеј кое се припрема за свадбата на четирите ќерки. Но, од моментот кога родителите
ќе се запознаат со идните зетови, нивната среќа се менува...
Угледна висока класа – ценети родители со четири преубави ќерки. Три од нив имале
мултикултурни свадби кои родителите не ги прифатиле сосем фино, но кога четвртата ќерка Лаура ќе
реши да се омажи за Чарлс, тоа целосно ги запрепастува! Најпосле една традиционална свадба.
Меѓутоа, оној миг кога Лаура ќе им соопшти дека Чарлс има африканско потекло наеднаш сè тргнува
на лошо. Едната сестра планира да ѝ ја саботира свадбата, додека другата запаѓа во длабока
потиштеност. Единствената личност која ќе се покаже како нејзин верен сојузник е нејзиниот свекор
Анде.
Ни втера страв во коски во филмот “The Conjuring”, а сега ќе дознаеме како сето тоа започна.
Куклата Анабела е подготвена за најголемото зло. Таа е чувана во култниот музеј во Конектикат –
каде ја посетува само свештеникот кој и носи благослов два пати месечно.
Хоророт „Анабела“ се одвива пред да се случи најголемото зло во светот. Џон Форм го
пронајде совршениот подарок за неговара бремена сопруга Миа – убава, стара и ретка кукла во чиста
бела венчаница. Но, воодушевивањето на Миа со Анабела не траеше долго. Една страшна ноќ,
нивниот дом е нападнат од членови на сатанистички култ, кои насилно ја напаѓaат двојката.
Прелиената крв и терор не е се што оставија зад себе. Припадниците на култот имаат создадено
нешто што е толку зло што ништо што тие би можеле да направат не би можело да се спореди со
злото наречено Анабела.
„Авантурите на пчеличката Маја“ е германска книга напишана од Валдемар Бонселс и
објавена во 1912 година. Книгата е објавена и на многу други јазици, а се појави и како стрип,
анимирана телевизиска серија и сега како долгометражен филм.
Во заднината на долгогодишен конфликт меѓу пчелите и стршлените, Маја е родена во свет
на ред и закони. Нејзините урнебесно чудни обиди да се вклопи „и да биде пчела“ ја доведуваат во
неволја со тесноградата советничка на кралицата Базлина. Нејзиниот ентузијазам ќе ја однесе до
ливадата каде го наоѓа Флип, скакулецот виолинист, мудар и пријателски ментор кои и открива
прекрасни цвеќиња и некои други жители. На училиште, љубезната учителка г-ѓа Касандра се
обидува да и помогне на Маја да учи заедно со другите мали пчели, но реакциите на нејзините
соученици на нејзината живост и прашањата ја прават да се чувствува како да не припаѓа тука. За
среќа, Вили кој исто така нема пријатели и Маја откриваат дека си се допаѓаат еден на друг. Заедно
со својот пријател Вили, Маја одлетува на ливадата во возбудлива авантура за самоспознавање.
Долговечноста на пчеличката Маја и нејзината популарност кај децата и возрасните се должи
на нејзината волшебна приказна, исполнетите и интересни ликови и пораките што ја нагласуваат
важноста од тоа да се биде свој и да се помага и споделува со другите.
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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 09.10 ДО 15.10.2014

Што сме му згрешиле на бога (Qu'est-ce qu'on
a fait au bon dieu?)
секој ден: 15:30, 17:45, 19:50, 21:45
По ред на исчезнување (Kraftidioten)
секој ден: 16:30
Анабела (Annabelle)
секој ден: 18:50, 21:00, 23:00
Деца на Сонцето
секој ден (освен сабота): 18:30, 21:15
сабота: 21:15
Исчезната (Gone Girl)
работни денови: 17:15, 20:00, 21:00, 22:45
сабота: 14:30, 17:15, 20:00, 22:45
недела: 14:30, 17:15, 20:00, 21:00, 22:45
Израмнувач (The Equalizer)
секој ден: 18:40, 20:40, 22:00
Лавиринт: Невозможно бегство
(The Maze Runner)
работни денови: 16:00, 18:10, 20:20, 22:30
сабота: 13:45, 16:00, 18:10, 20:20, 22:30
недела: 13:45, 16:00, 18:10, 20:20
Ноемврискиот човек (The November Man)
работни денови: 19:40
викенд: 22:30
Луси (Lucy)
секој ден: 17:30, 19:30, 21:30
Нинџа желки 3D
(Teenage Mutant Ninja Turtles 3D)
работни денови: 16:45
викенд: 12:45, 14:45, 16:45

АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ
Пчеличката Маја 3D (Maya the Bee 3D)
работни денови: 15:00, 16:15, 17:00, 18:00,
19:00
викенд: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00,
19:00
Бегство од планетата Земја 3D
(Escape from planet Earth 3D)
работни денови: 15:15
викенд: 11:40, 13:30
Храбрата кола Плоди
(Pelle Politibil går i vannet)
работни денови: 15:45
викенд: 11:20, 15:45

*Киното го задржува правото за промена на
програмата без претходна најава

