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БЕГСТВО ОД ЧИКАГО И ПОЧЕТОК НА НАЈГОЛЕМАТА АВАНТУРА ДО СЕГА
Во новото продолжение на „Трилогија различна: Предана“ повторно ќе имаме можност да
ја гледаме одличната екипа на Трис и Тобајас, кои ќе се решат на бегство од Чикаго за да откријат
што се наоѓа позади ѕидот. Но, дали се спремни за одговорот, за реалноста која ги чека?

„После два филма, добро ги запознавме ликовите и светот во кој се случува приказната, па
бевме сигурни дека глумците се спремни за чекор понапред, за нешто сосема ново. Одлично е што
ќе тргнат да откријат што се наоѓа позади ѕидот и да ги пронајдат нивните одговори. Кој стои позади
сѐ? Што се наоѓа надвор од градот? Што значи да бидеш „различен“? “ изјави продуцентот Даглас
Вик.
Што ако целиот твој е свет е лага? Што ако само едно откритие, како и само една улога,
можат да променат сѐ? Што ако поради љубов и лојалност ќе направиш неочекувани работи? После
верувањето во друштвото кое е уништено од насилство и желба за моќ, Трис заедно со Тобајас
одлучуваат да одат и да ги истражат границите на светот кој не го познаваат. Но, ново откритие и
вистина кои излегуваат на виделина повторно ќе бараат од Трис да се соочи со неправедноста на
човековата природа, но и со самата себе. Истовремено, Трис и Тобајас мора да се соочат со тоа дека
нивната положба во друштвото е променета, оние кои биле привилегирани веќе не се.
Филмот „Под лупа“, кој заслужено доби оскар годинава за најдобар филм, е заснован на
вистинита приказна од 2002 година, кога тимот на бунтовниот новинар на Бостон Глоуб почнува да ги
истражува наводите за злоупотреба на деца во католичката црква. Нивното долготрајно истражување
открива децении скриени вистинити работи од највисоките нивоа од верскиот, правниот и
државниот систем. Тие го придвижија бранот револуции во целиот свет.
„Повторно љубов“ е романтичен филм за млада жена која се бори да продолжи со нејзиниот
живот по смртта на нејзиниот маж, реномиран пејач, кога писател од Њујорк ја принудува да се
соочи со нејзината загуба и двосмислените околности на неговата смрт.
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КИНО ПРОГРАМА ОД 10.03 ДО 16.03.2016
Трилогија различна: Предана (Divergent
series: Allegiant)
работни денови: 15:10 17:30 20:00 22:30
викенд: 12:30 15:10 17:30 20:00 22:30
Под лупа (Spotlight)
секој ден: 19:15 22:00
Повторно љубов (Tumbledown)
секој ден: 18:45 20:45
(Не)професионалец (The Brothers Grimsby)
работни денови: 16:00 17:50 19:40 21:30 22:50
сабота: 17:50 19:40 21:30 22:50
недела: 14:00 19:40 21:30 22:50

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ
Кунг Фу Панда 3 3D (Kung Fu Panda 3 3D)
сабота: 12:00 14:00 16:00
Зоотропола 3D (Zootopia 3D)
работни денови: 15:00 17:00 19:00
викенд: 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00
Песна на морето (Song of the Sea)
викенд: 11:20
Операција Арктик (Operation Arctic)
викенд: 11:40 13:40

Дете на злото (The Boy)
секој ден: 18:15 20:15 22:15

Малите виленици Пикси (Pixies)
викенд: 12:20 14:20

Зулендер 2 (Zoolander 2)
работни денови: 15:30 17:40 19:50 21:45
викенд: 13:20 15:30 17:40 19:50 21:45

Алвин и верверичките: Големото патешествие
(Alvin and the Chipmunks: The Road Chip)
работни денови: 16:45
викенд: 12:40 14:40 16:45

Боговите на Египет 3D (Gods of Egypt 3D)
секој ден: 18:30
13 часа: Тајните војници од Бенгази (13 Hours:
The Secret Soldiers of Benghazi)
секој ден: 21:00
Петтиот бран (The 5th Wave)
секој ден: 15:20
Дедпул (Deadpool)
секој ден: 15:45 18:00 20:30 22:40
Обложување на столетието (The Big Short)
секој ден: 16:30
Повратник (The Revenant)
секој ден: 21:15
Тато се врати (Daddy’s Home)
секој ден: 16:10

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

