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БЕН СТИЛЕР ЈА РАЗГОРУВА СВОЈАТА КАРИЕРА
После 15 години од повлекувањето од јавниот живот, Дерек Зулендер (Бен Стилер) се враќа
во светот на модата во новото продолжение на урнебесната комедија „Зулендер 2“, со цел да ја
разгори својата кариера за да го врати својот син. Тој на модните писти се обединува со Хансел
(Овен Вилсон), но закана имаат од негативецот Мугату (Вил Ферел).

Доколку во првиот дел ги сакавте Дерек, Хансел па дури и Мугату, во новото продолжение ќе
бидете пријатно изненадени дека ниеден од нив нема заборавено како совршено да го одглуми
својот лик (Блу Стил ефектот на Стилер е привлечен како и секогаш). Мугату се враќа дури и повеќе
пореметен и психопатски од претходно, што доведува до некои смешни моменти, особено кога се во
контраст со наивниот Зулендер. Во новиот состав на екипата ќе имаме можност да ги видиме
Пенелопе Круз, Кристин Виг и Џастин Бибер.
Македноската компанија за анимација и визуелни ефекти ФХ3Х учествуваше во визуелните
ефекти на најпознатиот машки модел Дерек Зулендер. Миливоје Ѓорѓевиќ, ко-сопственик и извршен
продуцент во ФХ3Х, за работата на овој проект изјави: „Зулендер 2 е една од култните комедии, кои
на интересен начин ни свртуваат внимание врз некои општествени појави. Кога се работи за таков
филм, секако дека ни е огромно задоволство да сме дел од него“.
Од режисерот Алекс Пројас пристигнува спектакуларната акциона авантура „Боговите на
Египет“. Сет, безмилосниот бог на темнината, го превземал тронот во Египет и некогашната мирна и
просперитетна империја ја уништил со хаос и конфликти. Неколкумина се осудуваат да му се
спротивстават. Млад крадец, чија љубов била заробена од страна на Бог, се стреми да го порази Сет
со помош од моќниот Бог Хорус.
На нашиот репертоар ќе се најде филмот „Операција Арктик“. 90 минути возбуда и прекрасни
фотографии кои ќе ги остават без здив децата, родителите, но и бабите и дедовците. На Северното
поларно море каде што дивува зимската олуја и Сонцето кое само што не исчезнало, 13 годишната
Јулија и нејзиниот брат и сестра, во сплет на околности ќе останат напуштени на Северниот Пол. Но,
никој нема да знае каде се наоѓаат, ниту самите они. Што побрзо мора да се снајдат во
новонастанатата ситуација и да го направат она што децата многу добро го прават: да ги совладаат
новитепредизвици.
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КИНО ПРОГРАМА ОД 25.02 ДО 02.03.2016
Зулендер 2 (Zoolander 2)
четврток: 16:00, 18:10, 19:00, 20:00, 20:30,
21:00, 22:40, 23:00
работни денови: 15:00, 17:00, 17:45, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00
викенд: 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 17:45, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00
Боговите на Египет (Gods of Egypt)
секој ден: 15:20, 17:45, 20:10
13 часа: Тајните војници од Бенгази (13 Hours:
The secret soldiers of Benghazi)
секој ден: 18:40, 20:20, 22:30
Палми во снегот (Palm trees in the snow)
секој ден: 15:30
Петтиот бран (The 5th Wave)
секој ден: 16:00, 18:15, 21:30
Дедпул (Deadpool)
четврток: 15:10, 17:15, 20:30, 22:00, 22:40
работни денови: 15:10, 17:15, 19:30, 20:30,
21:45, 22:40
викенд: 13:00, 15:10, 17:15, 19:30, 20:30, 21:45,
22:40
Како да се биде соло (How to be single)
секој ден: 20:45, 23:00
Педесет нијанси црно (Fifty shades of black)
секој ден: 18:30
Обложување на столетието (The big short)
секој ден: 22:50
Тато се врати (Daddy’s home)
секој ден: 17:30, 19:20
Повратник (The Revenant)
секој ден: 21:15

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ
Операција Арктик (Operation Arctic)
работни денови: 15:00, 16:45
викенд: 11:10, 13:10, 15:00, 16:45
Песна на морето (Song of the sea)
работни денови: 15:40
викенд: 11:40, 13:40, 15:40
Малите виленици Пикси (Pixies)
викенд: 11:20, 13:20
Снежно време 3D (Snowtime 3D)
викенд: 11:40, 13:30
Алвин и верверичките: Големото патешествие
(Alvin and the Chipmunks: The Road Chip)
работни денови: 16:30, 18:50
викенд: 11:00, 12:45, 14:40, 16:30, 18:50

