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ЛУТИТЕ ПТИЦИ СЛЕТАА ВО CINEPLEXX 

 
 „Филмот на лутите птици“ е анимиран филм богат со енергија и бои кој ќе ве воодушеви - 
одлично прилагодување според играта која сите ги освои. Конечно ќе имаме можност да откриеме 
зошто птиците се толку лути! 
 

 
 
 Филмот се одвива на островот на птиците, недопирлив рај населен од птици кои се наивни и 
невини, кои не знаат ништо за надворешниот свет. Тие се безгрижни и сѐ им оди лесно, со исклучок 
на неколку. Ред, водичот во филмот, го загубил својот темперамент неколку пати и отишол на суд 
каде бил осуден за земање курсеви за управување со гневот, предводен од Матилда која исто така 
порано имала проблеми со гневот, но тоа се претвора како хипи и зен стил. Друга лута птица е Чак, 
кој се движи брзо и зборува брзо. Бомб, друг главен лик, често експлодира поради неговото 
нарушување - Наизменично Експлозивно Нарушување. Бомб живее во склад за бомби. Птиците се 
посетени од прасиња, кои се глупави, но смешни. Птиците и прасињата се спријателуваат и ќе 
направат заедничка забава, но Ред не им верува на прасињата. 

Најновиот филм на Мајкл Фленаган „Пред да се разбудам“ е американски хорор-трилер за 
брачниот пар Џеси (Кејт Босворт) и Марк (Томас Џејн) кој се обидува да продолжи со животот, по 
смртта на нивното дете. Тие решаваат да го посвојат осумгодишното момче Коди, за кого не знаат 
дека негов најголем страв е да заспие. На почетокот, претпоставуваат дека минатото му го создало 
стравот од спиење, но наскоро ја откриваат вистинската причина: неговите соништа стануваат 
реалност, но не на начинот на кој што очекуваат. Соништата на Коди, како сите детски соништа се или 
неверојатно фантастични или пак ужасни кошмари, а Џеси и Марк се соочуваат со нив. 

Трилерот „Предавник по наш вкус“ е приказна за млад академик од Оксфорд и неговата 
девојка адвокат кои ќе заминат на одмор во Антигва. Ќе се сретнат со Руски милионер кој е 
сопственик на полуостровот. Тој сака да го навлече парот во неговите планови кои ќе ги доведе да се 
најдат во ситуација помеѓу руската мафија и британската тајна служба. 

 
 

http://www.cineplexx.mk/movie/the_angry_birds_movie/
http://www.cineplexx.mk/movie/before-i-wake/
http://www.cineplexx.mk/movie/our-kind-of-traitor/


 
Cineplexx Skopje City Mall 
Љубљанска 4, 1000 Скопје     
www.cineplexx.mk  

 
КИНО ПРОГРАМА ОД 11.05 ДО 18.05.2016 

 
Пред да се разбудам (Before I wake) 
секој ден: 17:15 19:15 21:15 
 
Предавник по наш вкус (Our kind of traitor) 
секој ден: 18:30 20:30 22:30 
 
Капетан Америка: Граѓанска војна 3D (Captain 
America: Civil War 3D) 
работни денови: 17:00 19:00 20:00 22:00 22:45 
викенд: 14:00 17:00 19:00 20:00 22:00 22:45 
 
Капетан Америка: Граѓанска војна (Captain 
America: Civil War) 
работни денови: 15:10 18:10 21:00 
викенд: 12:20 15:10 18:10 21:00 
 
Ден на мајката (Mother’s day) 
секој ден: 20:45 21:45 23:00 
 
Господин Вистински (Mr.Right) 
секој ден: 16:15 
 
Поглед од небо (Eye in the sky) 
секој ден: 22:20 
 
Пустинска кралица (Queen of the Desert) 
секој ден: 16:00 
 
Ловецот и ледената кралица 3D (The 
Huntsman: Winter’s war 3D) 
секој ден: 18:00 20:10 
 
Злосторнички ум (Criminal) 
секој ден: 21:30 
 
Кловерфилдска 10 (10 Cloverfield Lane) 
секој ден: 16:30 
 
Книга за џунглата 3D (The Jungle Book 3D) 
работни денови: 15:30 17:30 19:30 
викенд: 11:20 13:20 15:30 17:30 19:30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ 
 
Филмот на лутите птици 3D(The Angry Birds 
Movie 3D) 
работни денови: 15:45 17:45 19:45 
викенд: 12:00 14:20 15:45 17:45 19:45 
 
Филмот на лутите птици (The Angry Birds 
Movie) 
работни денови: 15:00 16:50 18:45 
викенд: 11:00 13:00 15:00 16:50 18:45 
 
Храбриот петел 3D (Valiant Rooster 3D) 
Кунг Фу Панда 3D (Kung Fu Panda 3D) 
викенд: 12:40 14:40 
 
Кунг Фу Панда 3 3D (Kung Fu Panda 3 3D) 
работни денови: 15:20 
викенд: 11:40 13:30 15:20 
 
Зоотропола 3D (Zootopia 3D) 
викенд: 13:40 
 
 
*Киното го задржува правото за промена на 
програмата без претходна најава. 


