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СЕМЕЈСТВО БЕЗ СОПИРАЧКИ  
 
.....Акционата комедија која ги следи доживувањата на едно француско семејство кое тргнало 
на летен одмор... 
 
Снимањето во Македонија вклучуваше 400 каскадери, над 180 македонски статисти и над 280 возачи 
за сцените со метеж од автомобили. Во филмот играат врвни француски актери. Во Македонија се 
снимаше со најсовремена технологија. Директно снимање на отворено, а не во филмско студио.  
Режисерот Никола Бенаму вели- нема 3D - се реално, во стилот на „Лудиот Макс“. 
„Нашата идеја беше да се вратиме на снимање на филмови во живо, како што прават многу 
филмови, како што беше Лудиот Макс“, вели Никола Бенаму, режисер на филмот „А Фонд“. 
 
Едно семејство тргнува со своето ганц ново мини комбе во раните утрински часови за да го избегне 
сообраќајниот метеж за летните одмори. Таткото, Том, ја става својата електронска контрола на 130 
km/h. Кога последниот гаф на Бен, очувот, ја тера Јулија, огорчено, да побара од нив да се вратат, 
Том сфаќа дека тој не може повеќе да го контролира неговото возило. Шал таблата не реагира, 
брзината е заглавена на 130 km/h. Сите мерки за да се забави возилото преполно со луѓе се залудни. 
Луд автомобил, шест патници на раб на нервен слом и ужасен сообраќаен метеж барем во следните 
200 км... 
 
 
ПРЕМИЕРА, СРЕДА 18. јануари  
 
XХX: ВРАЌАЊЕТО НА КСАНДЕР КЕЈЏ 
 
Екстремен спортист кој станал владин оперативец Ксандер Кејџ (Вин Дизел) излегува од 
самонаметнатиот егзил поради кој се сметало дека е одамна мртов и влегува во судир сo 
смртоносниот алфа воин Ксијанг (Дони Јен) и неговиот тим во трка за преземање на злобното и 
навидум незапирливо оружје познато како „Пандорината кутија“. При регрутирање на целосно нова 
група на авантуристички настроени соучесници, Ксандер ќе се заплетка во смртоносна сплетка што 
укажува на заговор на највисоко ниво на светските влади. 
 
 
 
 
ЗАКОН НА НОЌТА 
 
Бостон, 1926. Алкохол насекаде, куршуми летаат, а еден човек се обидува да го остави својот белег 
на светот. Прохибицијата носи раст на една бескрајна мрежа на подземни дестилерии, гангстери и 
корумпирани полицајци. Џо Кохлин, најмладиот син на истакнатиот капетан на полицијата во Бостон, 
веќе одамна го има свртено грбот на строгото и правилното воспитување. Со стекнато искуство на 
ситни кражби од детството до работа со повеќето страшни мафијаши во градот, Џо ужива во 
разгаленоста и озлогласеноста како одметник. Но, животот на темната страна носи висока цена. Во 
време на безмилосни луѓе со амбиција, вооружени со пари, незаконски алкохол и пиштоли, се води 
битка за контрола во која ниту на семејството, пријател или љубовник не може да се верува. „Закон 
на ноќта“ е возбудлив еп слоевит со разновидна екипа на лојални пријатели и непријатели, кои се 
борат за опстанок и за нивниот дел од американскиот сон. 
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КИНО ПРОГРАМА 12.1.2017 – 18.1.2017 
 
 
 
 
 
xХx: Враќањето на Ксандер Кејџ Дигитал 3D 
Среда: 20:00; 20:15 
 
Закон на ноќта Дигитал 2D 
Понеделник-Петок: 
15:20, 17:45, 19:00, 20:15, 21:30, 22:50 
Викенд: 
12:40, 15:20, 17:45, 19:00, 20:15, 21:30, 22:50 
 
Семејство без сопирачки Дигитал 2D 
Секој ден: 17:00, 19:15 
 
Роуг 1: Приказна од Војна на ѕвездите 
Дигитал 3D 
Секој ден: 18:15, 20:45 
 
Асасинс Крид 3D: 
Понеделник-Петок: 14:45, 17:15, 19:30, 21:45 
Викенд: 11:45, 14:00, 16:15 
 
Асасинс Крид 2D: 
Секој ден освен среда: 13:30, 20:30, 22:40 
среда: 13:30, 22:50 
 
Патници 3Д 
Секој ден освен петок: 14:15, 20:00, 22:20 
 
Сојузници 2D 
Секој ден: 23:00 
 
Луд Божиќ на Работа  
Секој ден: 18:00 
 
Ла Ла Ленд 
Секој ден: 16:15, 18:45, 21:15 
 
Зошто Тој 
Секој ден: 
13:00, 15:00, 17:30, 19:45, 21:00, 22:00 
 
Скриена Убавина 
Секој ден : 15:40 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ДЕТСКИ ФИЛМОВИ 
 
 
БАЛЕРИНАТА И ВИКТОР 
Понеделник-Петок:: 14:00, 16:30 
викенд: 12:00, 14:00, 16:30 
 
Ваијана 3D 
Понеделник-Петок: 13:15 
викенд: 11:00, 13:15 
  
Синг 3D 
Понеделник-Петок: 13:45, 16:00, 18:30 
Викенд: 11:20, 13:45, 16:00, 18:30 
 
Синг 2D 
Понеделник-Петок: 14:30, 16:45 
Викенд: 12:20, 14:30, 16:45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


