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ШЕСТОРИЦА ХРАБРИ ВОЈНИЦИ СПАСИЈА МНОГУ ЖИВОТИ
Од Мајкл Беј пристигнува филмот „13 часа: Тајните војници од Бенгази“ кој се базира на
вистинита, до сега не кажана приказна за шест елитни поранешни воени оператори ангажирани од
ЦИА во Бенгази, Либија. Тие, кога сѐ тргнало наопаку, имале храброст да го направат она што било
правилно, се бореле против големата надмоќ и спасиле повеќе од 30 животи.

Ова е возбудлива, моќна, инспиративна приказна.Приказна за херојството и пријателството.
Нападите во Бенгази започнале на 11ти септември, 2012 година, со напрадот во комплексот на САД
каде што бил убиен американскиот амбасадор. Тогаш, шесте тајни војници ја превземале акцијата за
безбедност кои издржале 13 часа војна таа вечер. Преживеаните војници, напишале книга за овие
случувања со што била инспирација за снимање на овој филм.
Шпанскиот заводник, Марио Касас, ќе имаме можност да го гледаме во уште еден
романтичен филм „Палми во снегот“. Дејствието се одвивање во две паралелни приказни, две
генерации на исто Шпанско семејство се препуштени во романса, убавина и опасност во Екваторска
Гвинеја. Во 1954 година, мускулестиот млад Килиан (Марио Касас) тргнува на патување од неговиот
дом во Хуеска накај Африканскиот остров на Фернандо По, каде што се вљубува во Басила (Берта
Васкез), убава жена на еден работник на плантажа. Декади подоцна, внуката на Килиан, Кларенс
(Адриана Угарте), открива писмо скриено помеѓу работите на Килиан. Кларенс тргнува на патување
кон островот По (сегашно Биоко) за да открие каде бил нејзиниот чичко – и долгогодишната
фамилијарна тајна.
За љубителите на научната фантастика, ни пристигнува „Петтиот бран“. Четири бранови на
зголемени смртоносни напади од вонземјани, во најголем дел ја оставиле Земјата уништена. Во
страв и недоверба, Каси е во бегство, очајно се обидува да го спаси својот помлад брат. Припремајќи
се за неизбежниот и смртоносен 5ти бран, Каси се здружува со помлад маж кој може да биде нејзина
единствена надеж – само доколку му верува.
Семејниот ирски анимиран филм „Песна на морето“ е совршен филм за најмладите. Ќе ви ја
разработи фантазијата според шкотската и ирска легенда на која се базира овој филм. Девојче кое на
суво е човек, а во вода е фока, бега од домот на нејзината баба и тргнува на патување во морето да
ги ослободи самовилите кои се заробени во модерниот свет.
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КИНО ПРОГРАМА ОД 18.02 ДО 24.02.2016
13 часа: Тајните војници од Бенгази
(13 Hours: The secret soldiers of Benghazi)
секој ден: 17:00, 19:45, 21:00, 22:30
Палми во снегот (Palm trees in the snow)
секој ден: 18:45, 22:00
Петтиот бран (The 5th Wave)
секој ден: 15:40, 17:50, 20:00
Дедпул (Deadpool)
работни денови: 15:10, 16:10, 17:20, 18:20,
19:30, 20:30, 21:45, 22:45
викенд: 12:00, 14:20, 15:10, 16:10, 17:20, 18:20,
19:30, 20:30, 21:45, 22:45
Како да се биде соло (How to be single)
секој ден: 18:00, 20:15, 22:20
Тајна во нивните очи (Secret in their eyes)
секој ден: 15:30
Педесет нијанси црно (Fifty shades of black)
секој ден: 22:10
Крид (Creed)
секој ден: 16:00
Обложување на столетието (The big short)
секој ден: 20:45
Тато се врати (Daddy’s home)
секој ден: 15:20, 17:30, 19:30
Разузданиот дедо (Dirty Grandpa)
секој ден: 19:00
Повратник (The Revenant)
секој ден: 21:20

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ
Песна на морето (Song of the sea)
работни денови: 15:00, 16:50
викенд: 11:00, 13:00, 15:00, 16:50
Малите виленици Пикси (Pixies)
викенд: 12:20, 14:20
Снежно време 3D (Snowtime 3D)
викенд: 11:40, 13:40
Алвин и верверичките: Големото патешествие
(Alvin and the Chipmunks: The Road Chip)
работни денови: 16:30, 18:30
викенд: 12:40, 14:40, 16:30, 18:30
Мечокот од Север (Norm of the North)
викенд: 11:20, 13:20

