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СПРЕМЕТЕ СЕ ЗА ПОВЕЌЕ ТРИКОВИ КОИ ЌЕ ВЕ ВООДУШЕВАТ
Четирите јавачи се враќаат во „Мајстори на илузијата 2“ каде што со нивниот талент ќе
изведат неверојатно добри трикови кои ќе ви го одземат здивот. Но, не верувајте во сѐ што ќе
видите. Вистината е илузија!

Една година после поразувањето на ФБИ и освојувајќи ја публиката со нивните Робин Худ
стил на магични спектакли, Четирите Јавачи повторно се појавуваат со изведби и надеж на
откривање на неетичките практики на технички магнат. Човекот кој стои позади нивното
исчезнување на изведбите е Волтер Мабри, технолошко чудо кој им се заканува дека ќе го изведе
нивниот најголем грабеж до сега. Нивната единствена надеж е да изведат уште еден последен
невиден трик за да ги исчистат своите имиња и да откријат кој стои зад сето тоа.
„Мајстори на илузијата 2“ ќе биде филмот во кој за шести пат Морган Фримен и Мајкл Кејн
работат на заеднички проект. Третиот дел на оваа франшиза беше најавен една година пред второто
продолжение и се очекува да излезе во 2017/18 година.
Дизни Пиксаровиот филм „Барајќи ја Дори“ ќе ги врати на големите екрани омилените
ликови на сите: заборавената сина риба која живее среќно на гребенот со Немо и Марлин. Кога Дори
ќе се сети дека има семејство кое можеби ја бара, ова трио ќе тргне на возбудлива авантура преку
океанот до Калифорнискиот престижен Поморски инситут, рехабилитационен центар и аквариум. Во
обид да ги најде својата мајка и татко, Дори ќе побара помош од три најинтригантни жители на
Поморски институт: Хенк, кавгаџиски октопод кој често им бега на вработените; Бејли, кит кој е
убеден дека неговите вештини не работат; и Нада, кратковидна ајкула. Додека тие вешто се движат
низ сложениот внатрешен Поморски институт, Дори и нејзините другари ќе ја откријат магијата на
нејзините недостатоци, другарства и семејство. Филмот за прв пат беше најавен од страна на Елен
ДеЏенерис која го позајмува гласот на Дори.
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КИНО ПРОГРАМА ОД 16.06 ДО 22.06.2016
Мајстори на илузијата 2 (Now you see me 2)
секој ден: 15:00, 17:30, 20:00, 21:15, 22:30
Воркрафт: Почеток 3D (Warcraft: The Beginning
3D)
работни денови: 18:00, 19:30, 20:30, 22:50
викенд: 12:00, 18:00, 19:30, 20:30, 22:50
Воркрафт: Почеток (Warcraft: The Beginning)
секој ден: 21:45
Повикување 2 (The Conjuiring 2)
секој ден: 19:00, 21:30
Нинџа желки: Излегување од сенка 3D
(Teenage Mutant Ninja Turtles 2 3D)
работни денови: 15:00, 17:10, 18:30
викенд: 12:40, 15:00, 17:10, 18:30
Нинџа желки: Излегување од сенка (Teenage
Mutant Ninja Turtles 2)
секој ден: 16:20
викенд: 14:00, 16:20
Игра на пари (Money Monster)
секој ден: 20:45, 22:40
Алиса зад огледалото 3D (Alice through the
looking glass 3D)
секој ден: 16:45
Соседи 2 (Neighbors 2)
секој ден: 20:15
Икс-мен: Апокалипса 3D (X-men: Apocalypse
3D)
секој ден: 22:00

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ
Барајќи ја Дори 3D (Finding Dory 3D)
работни денови: 15:20, 17:20, 19:15
викенд: 1:20, 12:20, 13:40, 14:20, 15:20, 17:20,
19:15
Барајќи ја Дори (Finding Dory)
секој ден: 16:00, 18:15
Чуварите на Оз 3D (Save the Oz 3D)
работни денови: 16:30
викенд: 11:00, 13:20, 16:30
Филмот на лутите птици 3D(The Angry Birds
Movie 3D)
викенд: 11:40, 14:40

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

