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СЕДУМ ВООРУЖЕНИ МАЖИ СЕ ЗДРУЖИЈА ПРОТИВ ДИВИТЕ КРАДЦИ
Режисерот Антоан Фукуа ја носи модерната верзија на класичната приказна „Седумте
величествени“. Вестерн филм, за седум вооружени мажи од стариот запад, кои доаѓаат заедно за
да им помогнат на сиромашните селани против дивите крадци. Во главни улоги се Дензел
Вашингтон, Крис Прат и Итан Хоук.

Во градот на Роуз Крик под контрола на смртоносниот индустријалец Вартоломеј Бог,
очајните жители на градот ќе вработат седуммина за нивна заштита, кои цело време го кршат
законот и се ловци, коцкари со оружје. Како што го подготвуваат градот за насилната пресметка која
ја очекуваат, овие седуммина платеници се наоѓаат во ситуација во која се борат за повеќе од пари.
Ова е првиот вестерн филм на Дензел Вашингтон и Крис Прат.
Романтичната драма „Љубов и пријателство“ се фокусира на махинациите на убавата вдовица
Лејди Сузан Вернон (Кејт Бекинсејл), која додека чека да престанат приказните за нејзината лична
непромисленост, привремено заминува на престој на имотот на роднините на нејзиниот сопруг.
Таму, интелигентната, заводлива и забавна егоистична дама Вернон ќе направи сѐ за да се најде
брачен другар за нејзината ќерка Фредерика, а се разбира за себе. Таа ќе побара помош од својата
стара пријателка Алиша (Клои Севињи), но двајца прилично убави додворувачи (Завијер Семјуел и
Том Бенет) ќе ги искомплицираат нејзините планови.
Анимираниот филм „Храбриот витез Тренк“ е приказна за десет-годишниот Тренк, селанец и
под сопственост на злобниот Сер Вертолт, кој сака да стане витез и да го ослободи своето семејство.
Неговиот меч можеби е потежок од него, но со неуморна практика, тој е веднаш подготвен да им се
спротивстави на застрашувачките змејови и да ги спаси сите од неволја - пред да ги освои нивните
срца!
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КИНО ПРОГРАМА ОД 22.09 ДО 28.09.2016

Седумте величествени (The Magnificent 7)
работни денови: 15:00, 17:30, 19:00, 20:00,
21:30, 22:30
викенд: 12:20, 15:00, 17:30, 19:00, 20:00, 21:30,
22:30

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ

Љубов и пријателство (Love and Friendship)
секој ден: 19:20, 21:15

Тајниот живот на милениците 3D (The secret
Life of Pets 3D)
работни денови: 16:45, 18:40
викенд: 12:40, 14:40, 16:45, 18:40

Бебето на Бриџит Џонс (Bridget Jones’s baby)
секој ден: 15:30, 18:00, 20:30, 22:15
Заштитник (Blood father)
секој ден: 17:00, 21:00, 23:00
Механичарот: Враќање (Mechanic:
Resurrection)
работни денови: 16:15, 18:20, 20:15, 22:45
викенд: 12:00, 14:20, 16:15, 18:20, 20:15, 22:45

Храбриот витез Тренк (Ritter Trenk)
работни денови: 15:15, 17:15
викенд: 13:20, 15:15, 17:15

Тајниот живот на милениците (The secret Life
of Pets)
работни денови: 15:45, 17:40
викенд: 11:30, 13:40, 15:45, 17:40
Ледена доба: Големиот удар 3D (Ice Age:
Collision Course 3D)
работни денови: 16:00
викенд: 11:00, 14:00, 16:00

Sausage Party
секој ден: 19:10
Sully (Чудото од Хадсон)
секој ден: 19:50, 21:45
Ослободување на Скопје (The Liberation of
Skopje)
работни денови: 17:50
викенд: 13:00, 17:50
Кучиња на војната (War dogs)
секој ден: 20:45
Мајк и Дејв бараат женски (Mike and Dave
need wedding dates)
секој ден: 22:00
Одредот на отпишаните (Suicide Squad)
секој ден: 16:30, 19:30

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

