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Датум: 22.06.2016

ПРИСТИГНУВА НОВА ЗАКАНА
По 20 години пристигнува продолжението „Ден на независноста: Нова закана“, приказна за
светска катастрофа од невидени размери. Во овој научно - фанстастичен филм старата актерска
екипа ќе ја видиме повторно на големото платно запознавајќи не и со некои нови актери.

Отсекогаш знаевме дека ќе се вратат! Откако „Ден на независноста“ даде нова дефиниција за
високобуџетен филм, продолжението ни ја носи приказната за светска катастрофа од невидени
размери. Луѓето смислуваат програма за одбрана, користејќи ја вонземската технологија, за да ја
заштитат планетава, бидејќи предвидуваат враќање на напаѓачите, кои сакаат да ги уништат и
познатите знаменитости. Но, ништо не може да ги подготви за напредната и далеку понадмоќна
вонземска сила. Сепак, генијалноста на неколку храбри мажи и жени може да го спаси светот кој се
наоѓа на работ на пропаста.
„Пред да те запознаам“ е драма со Емилија Кларк, познатата актерка од серијата „Игра на
тронови“. Љубовна приказна за девојката Лу, која во мал град ќе се зближи со парализираниот маж
Вил за кој ќе се грижи. Лу Кларк знае многу работи. Знае колку чекори се помеѓу автобуската станица
и нејзиниот дом. Знае дека сака да работи во продавница за чаеви и знае дека може нема да го сака
нејзиното момче Патрик. Она што таа не знае е дека ќе ја загуби работата или она што доаѓа е она
што ја држи свесна. Вил Трејнор знае дека неговата сообраќајка со мотор му ја одземало желбата за
живот. Знае дека се чувствува мало и со помала желба и знае како точно ќе стави крај на тоа. Она што
Вил не знае е дека Лу ќе влезе во неговиот свет на немирни бои. И ниеден од нив не знае дека тие ќе
се променат. Нивната емоционално моќна приказна е инспирација за сите луѓе.
Трилерот „Место на злочинот“ е приказна за духови од режисерот Мајкл Петрони , за
немирите кои ќе започнат во животот на психологот Питер Бовер, кога тој ќе открие чудна тајна за
неговите пациенти. Ризикувајќи ја својата свест, Питер ќе се врати во неговото минато за да открие
страшна тајна која само тој може да ја исправи.
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КИНО ПРОГРАМА ОД 23.06 ДО 29.06.2016
Ден на независноста: Нова закана 3D
(Independence day: Resurgence 3D)
работни денови: 17:40 20:00 22:30
викенд: 11:20 17:40 20:00 22:30
Ден на независноста: Нова закана
(Independence day: Resurgence )
секој ден: 15:15 21:15
Пред да те запознаам (Me before you)
секој ден: 17:30 19:40 21:20
Место на злочинот (Backtrack)
секој ден: 20:15 22:15

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ
Барајќи ја Дори 3D (Finding Dory 3D)
работни денови: 15:00 17:00 19:15
викенд: 11:00 13:00 15:00 17:00 19:15
Барајќи ја Дори (Finding Dory)
секој ден: 16:10
викенд: 12:00 14:00 16:10
Филмот на лутите птици 3D(The Angry Birds
Movie 3D)
работни денови: 15:40
викенд: 11:40 13:40 15:40

Мајстори на илузијата 2 (Now you see me 2)
секој ден: 15:30 18:00 20:30 21:45 23:00
Воркрафт: Почеток 3D (Warcraft: The Beginning
3D)
работни денови: 15:00 17:15 19:30 22:00
викенд: 12:40 15:00 17:15 19:30 22:00
Повикување 2 (The Conjuiring 2)
работни денови: 18:50
викенд: 19:00
Нинџа желки: Излегување од сенка 3D
(Teenage Mutant Ninja Turtles 2 3D)
работни денови: 16:40
викенд: 12:20 14:30 16:40
Нинџа желки: Излегување од сенка (Teenage
Mutant Ninja Turtles 2)
викенд: 13:20
Игра на пари (Money Monster)
секој ден: 18:15

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

