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СПРЕМЕТЕ СЕ ЗА ПОРАЗОТ НА ИМПЕРИЈАТА 

 
 Легендарниот „Бен-Хур“ оваа година ќе го гледаме во нова изведба со Џек Хјустон, речиси 
после 60 години од класичниот „Бен-Хур“ на Вилијам Вајлер во кој главниот актер Чарлтон Хестон 
освои Оскар за улогата во овој филм. 
 

 
 
 Епската приказна на Јуда Бен Хур, принц лажно обвинет за предавство од страна на неговиот 
посвоен брат Месала, офицер во римската војска. Лишен од својата титула, одвоен од семејството и 
жената што ја сака, Јуда е принуден на ропство. По неколку години на море, Јуда се враќа во својата 
родна земја да бара одмазда, но по средбата со Исус го доведува до распнувањето, каде тој открива 
за простувањето и наоѓа спасување. 

Кога на почетокот на режисерот Тимур Бекмамбетов му понудиле да го режира филмот, тој 
одбил се додека не го прочитал сценариото, кое е напишано од страна на Џон Ридли. „Ова е многу 
современ филм, не се работи за одмазда како што е во оригиналот од 1959 година туку за 
простување. Денес, во нашиот свет, каде што сите се бориме, луѓе и држави, мислам дека учењето 
како да си простиме едни со други е навистина важно. Тоа е единствениот начин со кој може да се  
преживее." – вели Бекмамбетов. 

Комедијата „Лоши мајки“ со Мила Кунис, Кристен Бел и Кетрин Хан е интересен филм за три 
преработени и потценети мајки, турнати надвор од нивните граници, ќе ги оставаат нивните 
секојдневни обврски за голема слобода и забава.  

Мајка со навидум совршен живот – одличен брак, амбициозни деца, убав дом, совршен 
изглед и кариера. Но, сепак е уморна од многу работа, посветеност и исцрпена до точка да дигне 
раце од сѐ. Ги здружува силите со две други мајки како неа и сите заедно одат на мисија да се 
ослободат од нивните секојдневни обврски и им се препуштаат на слободата и забавата.  

 
 
 
 

http://www.cineplexx.mk/movie/ben-hur/
http://www.cineplexx.mk/movie/bad_moms/
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КИНО ПРОГРАМА ОД 18.08 ДО 24.08.2016 

 
Бен-Хур 3D (Ben-Hur 3D) 
работни денови: 15:30 17:00 18:15 20:00 21:00 
22:40 
викенд: 14:20 15:30 17:00 18:15 20:00 21:10 
22:40 
 
Лоши мајки (Bad moms) 
секој ден: 16:30 18:30 20:30 22:30 
 
Опасност од длабочините (The Shallows) 
работни денови: 16:50 20:20 22:15 
викенд: 13:00 14:45 16:50 20:20 22:15 
 
Пит и змејот (Pete’s dragon) 
работни денови: 15:15 17:30 
викенд: 11:20 13:20 15:15 17:30 
 
Одредот на отпишаните (Suicide Squad) 
работни денови: 15:00 16:15 17:45 19:00 20:15 
21:30 22:50 
викенд: 12:20 15:00 16:15 17:45 19:00 20:15 
21:30 22:50 
 
Џејсон Борн (Jason Bourne) 
секој ден: 17:15 19:40 20:50 22:00 
 
Истерувачи на духови 3D (Ghostbusters 3D) 
работни денови: 18:40 21:45 
викенд: 12:40 18:40 21:45 
 
Ѕвездени патеки: Од другата страна 3D (Star 
Trek Beyond 3D) 
работни денови: 19:30 
викенд: 11:00 19:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ 
 
Ледена доба: Големиот удар 3D (Ice Age: 
Collision Course 3D) 
работни денови: 16:00 18:00 
викенд: 12:00 14:00 16:00 18:00 
 
Барајќи ја Дори 3D (Finding Dory 3D) 
викенд: 11:40 13:40 
 
 
 
 
*Киното го задржува правото за промена на 
програмата без претходна најава. 


