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Соопштение за медиуми 
Датум: 18.05.2016 

 
МИСЛЕВТЕ ДЕКА ВАШИТЕ СОСЕДИ СЕ ЛОШИ?  

ЗАПОЗНАЈТЕ ГИ НИВНИТЕ 
 

 Пристигнува „Соседи 2“, продолжението на најпопуларната оригинална комедија во 2014 
година. На ѕвездите од првиот дел, Сет Роген, Зак Ефрон и Роуз Берн, им се придружува Клои Грац-
Морец. Во овој дел родителите ќе се свртат против сестринството во нивната близина. 
 

 
 
 Мек (Роген) и Кели Раднер (Берн) треба да добијат второ дете и спремни се конечно да 
преминат кон зрел живот и да се преселат во предградието. Но, само што помислиле дека го вратиле 
соседството во свои раце, и дека е безбедно да ја продадат куќата, откриваат дека до нив се 
доселило сестринство, кое е уште полудо од Теди (Ефрон) и неговото братство. Необичните девојки 
од Капа Ну решиле да отворат куќа во која ќе можат да прават што сакаат. Кога Шелби (Морец) и 
незјините сестри, Бет (Кирси Клемонс) и Нора (Бини Фелдстин), наоѓаат совршено место блиску до 
кампусот, нема да дозволат фактот што се наоѓа во мирна уличка да ги спречи да прават 
неповторливи журки какви што правеа и момците. 

Пристигнува продолжението на еден од најсаканите суперхеројски тимови од стриповите 
„Икс-мен: Апокалипса“, повторно во режија на Брајан Сингер. Апокалипса, првиот и најмоќен мутант 
во Марвелвиот Х-универзум станал бесмртен и непобедлив. Откако одмора илјада години, се буди 
разочаран од светот што го наоѓа. Тој регрутира тим од моќни мутанти, вклучувајќи го и 
обесхрабрениот Магнето (Мајкл Фасбендер), за да го исчистат човештвото и да создадат нов светски 
поредок со кој ќе владеат. Судбината на Земјата виси на конец, а Рејвен (Џенифер Лоренс) со помош 
на професорот Икс (Џејмс МекАвој) води група млади Икс-мени за да го запрат својот најголем 
непријател и да го спасат човештвото од целосно уништување. 

Во фокусот на филмот „Опасната Џејн“ се наоѓа Џејн Хамонд (Натали Портман), која по низата 
напади од страна на опасната банда на момците Бишоп, успева да создаде нов живот со својот маж 
Бил. Повторно ќе се најде во рацете на оваа опасна банда кога нејзиниот маж одново ќе трне во 
пресметка во нив и со нивниот немилосрден водач Колин. 

 

http://www.cineplexx.mk/movie/neighbors2/
http://www.cineplexx.mk/movie/x-men-apocalypse/
http://www.cineplexx.mk/movie/Jane_got_a_gun/
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КИНО ПРОГРАМА ОД 19.05 ДО 25.05.2016 

 
Соседи 2 (Neighbors 2) 
четврток: 16:00 18:00 19:15 21:10 
секој ден: 15:50 18:00 20:20 21:10 22:30 
 
Икс-мен: Апокалипса 3D (X-men: Apocalypse 
3D) 
четврток: 17:00 19:00 20:00 20:20 20:40 21:00 
22:45 
работни денови: 17:00 20:00 21:00 22:45 
викенд: 14:00 17:00 20:00 21:00 22:45 
 
Икс-мен: Апокалипса (X-men: Apocalypse) 
четврток: 15:00 17:50 
работни денови: 16:00 19:00 22:00 
викенд: 13:10 16:00 19:00 22:00 
 
Опасната Џејн (Jane got a gun) 
четврток: 16:50 18:45 
секој ден: 18:40 23:00 
 
Пред да се разбудам (Before I wake) 
четврток: 15:00 21:45 
секој ден: 19:40 21:45 
 
Предавник по наш вкус (Our kind of traitor) 
четврток: 19:30 23:00 
секој ден: 16:40 19:30 
 
Капетан Америка: Граѓанска војна 3D (Captain 
America: Civil War 3D) 
секој ден: 16:30 19:20 20:40 22:15 
 
Капетан Америка: Граѓанска војна (Captain 
America: Civil War) 
викенд: 12:00 
 
Ден на мајката (Mother’s day) 
секој ден: 17:10 
 
Ловецот и ледената кралица 3D (The 
Huntsman: Winter’s war 3D) 
секој ден: 15:00 21:30 
 
Книга за џунглата 3D (The Jungle Book 3D) 
работни денови: 15:40 17:40 
викенд: 11:40 13:40 15:40 17:40 
 
 
 
 

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ 
 
Филмот на лутите птици 3D(The Angry Birds 
Movie 3D) 
четврток: 15:20 17:20 
работни денови: 15:20 17:20 19:15 
викенд: 11:20 13:20 15:20 17:20 19:15 
 
Филмот на лутите птици (The Angry Birds 
Movie) 
работни денови: 16:15 18:20 
викенд: 12:20 14:15 16:15 18:20 
 
Кунг Фу Панда 3 3D (Kung Fu Panda 3 3D) 
викенд: 11:00 13:00 14:50 
 
Зоотропола 3D (Zootopia 3D) 
викенд: 12:30 14:30 
 
 
*Киното го задржува правото за промена на 
програмата без претходна најава. 


