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ПРИСТИГНУВА УШТЕ ЕДНА ПОГОЛЕМА, ПОДЕБЕЛА И ПОДОБРА ГРЧКА СВАДБА
Тие ја освоија публиката уште во 2002 година, а сега пристигнува и новото продолжение на
романтичната комедија - „Мојата голема грчка свадба 2“. Тие се враќаат во истиот состав, но и
некои нови ликови. Главни улоги се повторно Ниа Вардалос и Џон Корбет, а новиот член на
семејството е нивната ќерка Париз.

Сценарист е Ниа Вардалос, која после објавата за продолжението на филмот и одличните
реакции од фановите, на својот Твитер профил објавила во нејзин стил – „Сега знам што е
мајчинство, спремна сум за продолжението. Некои ќе кажат дека ми снемале пари и сакам да сум
покрај некој па сум истрчала кај Џон. Едно од тоа е точно“.
Сите уживале повторно во собирот за снимањето, се фокусирале и на основната порака на
филмот со која се сложува и публиката, она што ги воодушеви во првиот дел: „На крајот на денот,
најважна е фамилијата“. Кога завршило снимањето Корбет ја гушнал Ниа и ѝ рекол: „Драга ова мора
да го повториме!“
Филмот „Орелот Еди“ е инспириран според вистинита приказна за Мајкл Еди Едвардс
(Еџертон) нетипичниот, но храбар ски-скокач кој никогаш не престанал да верува во себе и покрај тоа
што целата нација се откажала. Со помош на харизматичниот и бунтовниот тренер кој го глуми Хју
Џекмен, Еди успева да стане национален херој кој ја претставувал Велика Британија на Олимписките
игри во Калгари во 1988 година.
Ни пристигнува и македонскиот дебитантски игран филм „Џган“, во режија на Вардан Тозија.
Низа од свирепи околности претвораат тивко и повлечено момче во суров, бескомпромисен водач на
група отфрлени штитеници од дом за деца без родители. Заедно, тие тргнуваат во слепа одмазда кон
светот зад нивните ѕидови, што им нанел само болка и страдање. Светот во кој за нив, постои само
едно, заедничко име – ЏГАН.
Младите љубители на филмовите ќе имаат можност да уживаат во анимираниот филм „Дај
Гол“. Приказна за млад дечко по име Амадео кој тргнува на неочекувана авантура со играчите кои
оживуваат од неговата омилена игра - фудбалче.
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КИНО ПРОГРАМА ОД 31.03 ДО 06.04.2016
Мојата голема грчка свадба 2 (My Big Fat
Greek Wedding 2)
секој ден: 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00
Орелот Еди (Eddie the Eagle)
работни денови: 20:30, 22:30
сабота: 19:45, 21:45
недела: 12:20, 14:20, 20:30, 22:30
Џган (Amok)
четврток: 20:45, 22:40
секој ден: 19:30, 21:30
Бетмен против Супермен: Зора на правдата
3D (Batman v Superman: Dawn of Justice 3D)
работни денови: 15:10, 17:10, 18:15, 19:15,
20:00, 21:15, 22:00, 22:50
викенд: 12:00, 14:20, 15:10, 17:10, 19:15, 20:00,
21:30, 22:00, 22:50
Падот на Лондон (London has Fallen)
четврток: 16:15, 16:20, 19:30, 20:15, 21:30,
22:10
секој ден: 6:20, 20:15, 22:10
(Не)професионалец (The Brothers Grimsby)
секој ден: 21:45
сабота: 14:20
Дедпул (Deadpool)
секој ден: 19:45

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ
Дај гол 3D (Metegol 3D)
работни денови: 16:00, 18:00
викенд: 11:20, 13:20, 14:00, 16:00, 18:00
Кунг Фу Панда 3D (Kung Fu Panda 3D)
работни денови: 16:30, 18:30
викенд: 12:40, 14:40, 16:30, 18:30
Кунг Фу Панда (Kung Fu Panda)
секој ден: 15:45, 17:45
Зоотропола 3D (Zootopia 3D)
работни денови: 15:30, 17:30
викенд: 11:40, 13:40, 15:30, 17:30
*Киното го задржува правото за промена на
програмата без претходна најава.

