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ЗАПОЗНАЈТЕ ГИ НЕОБИЧНИТЕ ДЕЦА НА ГОСПОЃИЦА ПЕРЕГРИН
Легендарниот режисер Тим Бартон ќе ве однесе на една неверојатна фантастична авантура
во „Домот за необични деца на госпоѓица Перегрин“. Во главни улоги се Ева Грин, Семјуел Л.
Џексон, Аса Ватерфилд и Џуди Денч.

Приказната го следи шеснаесетгодишниот Џејков чиј живот тече сосема мирно сѐ до
страшната смрт на дедо му која се случила под сомнителни околности. Џејкоб добива мистериозно
писмо кое го одведува на велшкиот остров и домот на госпоѓицата Перегрин за необични деца.
Филмот е работен според истоимениот роман на Рансом Ригс од 2012 г. во кој прозата се преплетува
и дополнува со фотографии. Сценариото е напишано од страна на Џејн Голдман.
Криминалистичкиот акционен трилер „Кеш и куршум“ е приказна за група на елитата,
организирани разбојници кои ќе направат совршен грабеж и ќе однесат милиони во кеш, оставајќи
го зад себе мртов банкарскиот менаџер. Агенти на ФБИ, почнуваат да го испитуваат грабежот и
убиството (Кристофер Мелони, Дејв Баутиста и Адријан Грајнер), кои откриваат и знаци на корупција
поврзани со сопственикот на банката (Брус Вилис) и неговите моќни клиенти.
На околу 200 километри покрај јужниот брег на Италија, Лампедуса ги погоди светските
насловни страници во последниве години како прво пристаниште за повик за стотици илјадници
имигранти од Африка и Блискиот Исток кои се надеваат да започнат нов живот во Европа. Рози ја
гледаме во документарецот „Пожар на море“, каде таа потрошила месеци живеејќи на овој
медитерански остров, учејќи ја неговата историја, култура и секојдневната реалност на 6,000-те
припадници на локалното население, додека стотици мигранти ја населуваа земјата на бреговите на
неделно ниво.
Биографскиот трилер „Сноуден“ е во главна улога со Џозеф Гордон-Левит и е напишан и
режиран од страна на Оливер Стоун. Сценариото се базира на книгите „Сноуден фајлови:
Внатрешната приказна за најбараниот човек во светот“ на Лук Хардинг и „Времето на октоподот“ со
Анатолиј Кучерена.
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Анимираниот семеен филм „Штркови“ е приказна за штрковите кои преминале од достава на
бебиња на пакети. Но, Џуниор и неговиот пријател Тулип, единствениот човек на штрковата планина,
брзаат да ја направат нивната прва испорака на бебе – во диво патување што може да направи
повеќе од една фамилија целосна и да ја врати вистинската мисија на штрковите во светот.

КИНО ПРОГРАМА ОД 29.09 ДО 05.10.2016

Кеш и куршум (Marauders)
секој ден: 19:15, 21:15

Кучиња на војната (War dogs)
секој ден: 17:00

Пожар на море (Fuoco Ammare)
секој ден: 21:45

Одредот на отпишаните (Suicide Squad)
секој ден: 15:30

Сноуден (Snowden)
секој ден: 18:00, 20:30, 23:00

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ

Домот за необични деца на госпоѓа Перегрин
(Miss Peregrin’s home for peculiar children) 2D
работни денови: 16:00, 18:30
викенд: 11:00, 13:20, 16:00, 18:30
Домот за необични деца на госпоѓа Перегрин
(Miss Peregrin’s home for peculiar children) 3D
работни денови: 15:00, 17:30, 20:00, 21:30
викенд: 12:20, 15:00, 17:30, 20:00, 21:30
Седумте величествени (The Magnificent 7)
секој ден: 19:00, 20:15, 22:45

Штркови 3D (Storks 3D)
работни денови: 15:15, 16:15, 18:15
викенд: 11:20, 13:00, 15:15, 16:15, 18:15
Храбриот витез Тренк (Ritter Trenk)
викенд: 12:00, 14:20
Тајниот живот на милениците 3D (The secret
Life of Pets 3D)
работни денови: 16:30, 18:45
викенд: 12:40, 14:40, 16:30, 18:45

Љубов и пријателство (Love and Friendship)
секој ден: 15:45

Тајниот живот на милениците (The secret Life
of Pets)
викенд: 11:40, 13:40

Бебето на Бриџит Џонс (Bridget Jones’s baby)
секој ден: 17:15, 19:40, 21:00, 22:00

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

Заштитник (Blood father)
секој ден: 17:45
Механичарот: Враќање (Mechanic:
Resurrection)
секој ден: 16:45, 19:30, 20:40, 22:30
Sully (Чудото од Хадсон)
секој ден: 22:20
Ослободување на Скопје (The Liberation of
Skopje)
викенд: 14:00

