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“КОЛОНИЈА“
Лена тргнува во потрага по својот сопруг Даниел каде патот ја води до кампот Колонија Дигнидад еден од камповите за тортура на Пиноче каде се извршени многу недозволени медицински
експирименти. Таму открива дека проповедникот Пол Шафер има бизарни намери со затворениците
во кампот. Се зачленува во организација која се претставува како добротворна, се со цел да му
помогне на Даниел. Подоцна се дознава дека тоа е центар за илегални операции.

“ГЕНИЈАЛНИ УМОВИ“
Дејвид (Zach Galifianakis) е возачот кој падна во монотонијата на животот и работата, ден по ден,
транспортирајќи милиони долари на други луѓе во трезорот на банката. Секојдневието го прекинува
заводливата колешка Кели (Kristen Wiig) кои го убедува со тимот сочинет од глупави криминалци да
изврши апсурдно лош план на голем грабеж. Иако шансите повеќе се дека ќе го фатат одколку да
успее да го изведе грабежот, сепак Дејвид успева да украде 17 милиони долари кои криминалците од
групата ќе си ги присвојат за себе, а него ќе го сервираат на полицијата. Очаен но сепак самоуверен,
Дејвид во низа комични сцени ќе проба да ја заврти играта на своја страна како би им наплатил на
луѓето кои го наместија.
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“СМЕТКОВОДИТЕЛ“
Кристијан Вулф е математичар со поголеми афинитети кон бројките одколку кон луѓето. Позади
сцената од канцеларијата во малото градче, тој работи и како фриленс сметководител за некои од
најопасните светски криминални организации. Како му се приближуваат кон активностите од Секторот
за криминалистика во министерството за Финансии воден од Реј Кинг, Кристијан превзема легитимен
клиент: состојба за арт-роботика, компанија каде во податоците на сметководствениот службеник
има несогласување на податоците за милиони. Како детално ги проучува сметкводствените книги, се
поблиску ја разоткрива вистината, податоците за предметот се повеќе се зголемуваат.

“ЗЛАТНА ДОБА“ – Балет во живо од Москва
Во еден приморски град во кој владејат бизнисот и мафијата, кабарето „Златна доба“ е омилено
ноќно место за танчерите, бандитите и славениците, каде што младиот рибар Борис ќе се заљуби во
младата убава танчарка Рита, која е пријателка на локалниот гангстер.
„Златна доба“ е живописно и оригинално дело, кое е богато со ритам, џез музика и подвижни сцени, а
може да се гледа само во Бољшој театарот. Со страствената љубовна приказна помеѓу Борис и Рита,
како и стилските движења на танчерите на Бољшој, ова дело ќе ве однесе величенствениот свет на
кабарето.
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КИНО ПРОГРАМА ОД 13.10 ДО 19.10.2016
Генијални умови (Masterminds)
секој ден: 15:45, 17:45, 19:45. 21:45, 23:00
Колонија (Colonia Dignidad)
секој ден: 16:45, 19:00
Сметководител (The Accountant)
секој ден: 15:00, 17:30, 20:00, 21:15, 22:30
Девојката од возот (Girl on the train)
секој ден: 18:10, 20:15, 22:20
Златна петорка
секој ден: 16:00
Пекол на хоризонтот (Deepwater horizon)
секој ден: 18:45, 21:00
Сноуден (Snowden)
секој ден: 17:00, 19:30, 22:00
Домот за необични деца на госпоѓа
Перегрин (Miss Peregrin’s home for peculiar
children) 2D
викенд: 12:00, 14:20
Домот за необични деца на госпоѓа
Перегрин (Miss Peregrin’s home for peculiar
children) 3D
работни денови: 15:30, 18:00, 20:30
викенд: 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Седумте величествени (The Magnificent 7)
секој ден: 16:15
Бебето на Бриџит Џонс (Bridget Jones’s
baby)
секој ден: 19:15, 21:30
Механичарот: Враќање (Mechanic:
Resurrection)
секој ден: 20:45, 22:45

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ
Штркови3D (Storks 3D)
работни денови: 16:30, 18:30
викенд: 1:00, 11:40, 12:45, 13:40, 14:40,
16:30, 1:30
Тајниот живот на милениците 3D (The secret
Life of Pets 3D)
работни денови: 15:15, 17:15
викенд: 11:20, 13:20, 15:15, 17:15
Тајниот живот на милениците (The secret
Life of Pets)
викенд: 12:20, 14:00
*Киното го задржува правото за промена на
програмата без претходна најава.
БАЛЕТ
ЗЛАТНА ДОБА, БОЉШОЈ, 2016 HD
сателитски пренос во живо (The Bolshoi
Principals, Soloists and Corps de Ballet, o.A.)
Недела: 17:00

