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СТЕ СЕ ЗАПРАШАЛЕ ШТО ПРАВАТ МИЛЕНИЦИТЕ ДОДЕКА НЕ СТЕ ДОМА?
Од луѓето што стојат зад „Подлиот јас“ ни пристигнува одличната анимирана комедија
„Тајниот живот на милениците“. Филм кој ги освојува сите генерации!

Во апартман во Менхетен, животот на Макс (Луис Ц.К.) како најомилено милениче ќе се
преврти кога неговиот сопственик ќе донесе дома невешт мелез Дјук (Ерик Стоунстрит). Тие мора да
ги стават кавгите зад нив кога ќе дознаат дека прекрасното бело зајаче Сноубол (Кевин Харт) гради
војска од напуштени миленици за да им се одмаздат на сите среќни миленици и нивните
сопственици.
Во филмот се појавуваат најразлични животни вклучувајќи и зајчиња, кучиња, птици па дури и
крокодили. Одлична авантура која доколку немате милениче ќе ве натера да поседувате. Сценариото
е целосно јасно и визуелноста на филмот ќе ве воодушеви. 3D анимацијата ќе ве однесе на
неверојатна авантура помеѓу облакодерите. Многу ликови, особено кучињата се познати, особено
доколку сте сопственик на куче. Филмот е полн со детали кои целосно ќе ве натера да уживате.
Комедијата „Мајк и Дејв бараат женски“ е приказна за Мајк (Адам Давин) и Дејв (Зек Ефрон).
Тие се близнаци чии родителите ги принудиле да си најдат партнерки за венчавката на нивната
сестра на Хаваите. Барајќи излез од оваа ситуација, тие поставуваат оглас на интернет кој станува
вистинска медиумска сензација. Девојките Алис (Ана Кендрик) и Татјана (Обри Плаза) кои се јавуваат
на огласот, никако не сакаат да ја пропуштат фантастичната прилика за авантура на Хаваите со
браќата. Меѓутоа, животот не е секогаш онаков како што сте го замислувале, па така Мајк и Дејв не
добиваат партнерки какви што очекувале.
За љубителите на трилери, ни пристигнува филмот „Нерв“ за вредна матурантка Ви
Делмонико (Ема Робертс) која под притисок на пријатели да се приклучи на популарна онлајн игра
„Нерв“, Ви ќе одлучи да се регистрира за само еден предизвик што изгледа како безопасна забава.
Но, како што наоѓа себеси фатена во возбудата со адреналински-подгреан мистериозен странец (Дејв
Франко), играта почнува да зазима злобен правец со повеќе опасни дејствија, кои ја водат во
финално високо-ризична ситуација која ќе ја утврди целата нејзината иднина.
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КИНО ПРОГРАМА ОД 25.08 ДО 31.08.2016
Мајк и Дејв бараат женски (Mike and Dave
need wedding dates)
секој ден: 16:00 18:00 20:00 22:00
Нерв (Nerv)
секој ден: 16:40 18:30 20:30
Бен-Хур 3D (Ben-Hur 3D)
секој ден: 18:15 19:30 20:45 22:15
Лоши мајки (Bad moms)
секој ден: 19:15 21:00 23:00
Опасност од длабочините (The Shallows)
секој ден: 19:45 21:45

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ
Тајниот живот на милениците 3D (The secret
Life of Pets 3D)
работни денови: 15:15 17:15 18:45
викенд: 11:00 13:00 15:15 17:15 18:45
Тајниот живот на милениците (The secret Life
of Pets)
работни денови: 16:30
викенд: 12:00 14:00 16:30
Ледена доба: Големиот удар 3D (Ice Age:
Collision Course 3D)
работни денови: 16:15
викенд: 11:30 13:30 16:15

Пит и змејот (Pete’s dragon)
работни денови: 15:45
викенд: 11:15 13:15 15:45

Барајќи ја Дори 3D (Finding Dory 3D)
викенд: 11:45 13:45

Одредот на отпишаните (Suicide Squad)
работни денови: 15:00 17:45 19:00 20:15 21:30
22:45
викенд: 12:30 15:00 17:45 19:00 20:15 21:30
22:45

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

Џејсон Борн (Jason Bourne)
работни денови: 17:00 21:15 22:30
викенд: 14:40 17:00 21:15 22:30
Истерувачи на духови 3D (Ghostbusters 3D)
секој ден: 17:30
Ѕвездени патеки: Од другата страна 3D (Star
Trek Beyond 3D)
викенд: 14:20

