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РЕНЕ ЗЕЛВЕГЕР ПОВТОРНО СО ЉУБОВНИ ПРОБЛЕМИ
По една деценија во емотивната пустината, омилената соло девојка се враќа назад на
големите платна во „Бебето на Бриџит Џонс“. Актерката Рене Зелвегер ќе ја гледаме повторно во
нејзината позната улога на Бриџит Џонс, соочена со љубовен триаголник и една голема дилема –
кој е таткото на нејзиното бебе?

По разидувањето со Марк Дарси (Фирт), планот на Бриџит (Зелвегер) „среќни до крајот на
животот“ не оди како што треба. Повторно сама во четириесеттите, одлучува да се фокусира на
својата работа како топ продуцент на вести и да се опкружи со стари и нови пријатели. Конечно,
Бриџит држи сѐ под контрола. Што може да тргне наопаку? Тогаш во нејзиниот љубовен живот ќе
дојде до пресврт и ќе го запознае Џек (Демпси), додворувач кој е сосема поинаков од г. Дарси. Во
неочекуваниот пресврт, таа ќе остане бремена, но постои еден проблем... Може само 50 насто да
биде сигурна кој е татко на бебето.
Во четврток, 15.септември во 20 часот во киното Cineplexx ќе биде одржан настанот Ladies
night во кој девојките ќе уживаат во овој одличен филм исполнет со многу смеа, убави подароци и
изненадувања.
Акциониот трилер „Заштитник“ е приказна за поранешниот осуденик Џон Линк, чија
шеснаесетгодишна ќерка западнала во проблеми со насилните дилери на дрога. И покрај тоа што
Џон се смирил и привремено се откажал од своите поранешни бурни активности, се враќа во „игра“
на ивица на законот и разумот со цел да ја заштити својата оттуѓена ќерка и повторно да воспостави
родителски однос со неа. По пауза од четири години, ова е прв филм во кој Мел Гибсон има главна
улога. Во филмот глумат и Ерин Моријати, Диего Луна и Мајкл Паркс.
Режисерот Антоан Фукуа ја носи модерната верзија на класичната приказна во „Седумте
величествени“. Љубителите на вестерн филмовите ќе имаат можност да го погледнат претпремиерно
на 21.септември во 21 часот. Подготвивме интересни игри, примамливи подароци и многу забава.
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КИНО ПРОГРАМА ОД 15.09 ДО 21.09.2016
Бебето на Бриџит Џонс (Bridget Jones’s baby)
работни денови: 15:00, 16:30, 17:30, 20:00,
20:20, 21:45, 22:30
викенд: 12:00, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00,
20:00, 21:20, 22:30
Заштитник (Blood father)
секој ден: 16:00, 19:10, 21:00, 23:00
Седумте величествени (The Magnificent 7)
среда: 21:00
Механичарот: Враќање (Mechanic:
Resurrection)
четврток: 16:30, 19:00, 21:20, 22:45
работни денови: 16:45, 18:45, 20:45, 21:45,
22:45
викенд: 12:40, 14:40, 16:45, 18:45, 20:45, 21:45,
22:45
Sausage Party
секој ден: 18:30, 22:20
Sully (Чудото од Хадсон)
секој ден: 20:15, 22:10
Ослободување на Скопје (The Liberation of
Skopje)
секој ден: 17:10, 19:40
Кучиња на војната (War dogs)
секој ден: 19:20, 21:30
Мајк и Дејв бараат женски (Mike and Dave
need wedding dates)
секој ден: 20:30
Нерв (Nerv)
секој ден: 17:40
Бен-Хур 3D (Ben-Hur 3D)
секој ден: 17:00
Одредот на отпишаните (Suicide Squad)
секој ден: 19:30, 22:00
Ѕвездени патеки: Од другата страна 3D (Star
Trek Beyond 3D)
работни денови: 15:45
викенд: 13:40, 15:45

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ
Тајниот живот на милениците 3D (The secret
Life of Pets 3D)
работни денови: 16:15, 18:15
викенд: 12:20, 14:20, 16:15, 18:15
Тајниот живот на милениците (The secret Life
of Pets)
работни денови: 15:30, 17:20
викенд: 11:30, 13:20, 15:30, 17:20
Ледена доба: Големиот удар 3D (Ice Age:
Collision Course 3D)
работни денови: 15:15
викенд: 11:00, 13:00, 15:15

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

