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ЛЕДЕНА ДОБА ВО CINEPLEXX
Омилената филмска тројка, Мени, Сид и Диего ќе ги гледаме повторно во петтиот дел од
остварувањето „Ледена доба: Големиот удар“. Но, и во овој дел од франшизата, Скрет сѐ уште го
брка недофатливиот желад.

Праисториската верверица Скрет се катапултира во вселената во потрага по недофатливиот
желад и таму случајно предизвикува низа космички настани кои ќе го преобразат и ќе го загрозат
светот. Но, назад на планетата, мамутот Мани има помалку космички прашања на кои треба да
присуствува. Неговата ќерка е верена за мамутот Џулијан кој планира да ја однесе надвор во
замрзнатата дивина за да започнат нов живот. Ова е најдолгиот „Ледена доба“ филм.
„Андрон: Црниот лавиринт“ е приказна во 2154 година, каде група на млади момчиња и
девојки ќе се разбудат во темен, клаустрофобичен лавиринт. Тие не се сеќаваат кои се или како се
заглавени во Црниот лавиринт на Андрон. Групата мора да научи да дешифрира кодови, да ги
разбира сигналите и да ги победи тестовите во ова мистериозно и бизарно место. Потребата да се
борат ќе ги доведе да формираат врска за да преживеат, додека надворешниот свет ги гледа и се
обложува на нивната судбина.
Во комедијата „Кики, љубовта е брза“, петте приказни за љубовта и сексот се одвиваат во
текот на едно топло лето во Мадрид, кога протагонистите откриваат чудни и необични извори на
сексуално задоволство кое е тешко да се изговори: дакрифилија, елифилија, сомнофилија,
харпаксофилија, полиаморија... Табуата се разбиваат едно по едно и нашите возбудени парови
пронаоѓаат ослободување кое не крати ниедно задоволство во било кој облик.
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КИНО ПРОГРАМА ОД 14.07 ДО 20.07.2016
Андрон: Црниот лавиринт (Andron)
секој ден: 17:40 19:40 22:00
Кики, љубовта е брза (Kiki, Love to Love)
секој ден: 21:00 23:00
Легендата за Тарзан 3D (The Legend of Tarzan
3D)
работни денови: 15:40 18:15 20:20 22:40
викенд: 11:20 13:30 15:40 18:15 20:20 22:40
Тајна служба (Central Intelligence)
секој ден: 18:30 20:40 22:20
Ден на независноста: Нова закана 3D
(Independence day: Resurgence 3D)
секој ден: 21:45

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ
Ледена доба: Големиот удар 3D (Ice Age:
Collision Course 3D)
работни денови: 16:00 18:00 20:00
викенд: 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Ледена доба: Големиот удар (Ice Age: Collision
Course)
работни денови: 15:00 17:00 19:00
викенд: 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00
ГДЏ – Големиот дружељубив џин (The BFG
Movie)
работни денови: 16:15
викенд: 13:45 16:15

Пред да те запознаам (Me before you)
секој ден: 15:20

Барајќи ја Дори 3D (Finding Dory 3D)
работни денови: 16:30 18:45
викенд: 13:20 16:30 18:45

Мајстори на илузијата 2 (Now you see me 2)
секој ден: 19:20 21:20

Барајќи ја Дори (Finding Dory)
викенд: 11:40 12:40 14:40

Воркрафт: Почеток 3D (Warcraft: The Beginning
3D)
секој ден: 16:45
Нинџа желки: Излегување од сенка 3D
(Teenage Mutant Ninja Turtles 2 3D)
викенд: 12:20

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

