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СВЕТ НА МЕЃУНАРОДНА ШПИОНАЖА
Акциската супер-ѕвезда Двејн Џонсон и комичарот Кевин Харт ќе ги гледаме заедно во
акциската комедија „Тајна служба“. Овој филм е прво заедничко вложување помеѓу Ворнер Брос и
Универзал Студио по дваесет години и содржи голема доза на експлозивно смеење.

Приказната е за ЦИА агентот (Џонсон) кој доаѓа дома на прослава на матура. Тврдејќи дека
работи на таен случај, бара помош од својот пријател од средно школо (Харт), кој некогаш бил
средношколска спортска ѕвезда, а сега работи како сметководител и се кае за сите пропуштени
шанси кои ги имал во животот. По обединувањето со стариот пријател преку Фејсбук,
сметководителот е измамен и непланирано влегува во свет на меѓународна шпионажа.
Двејн Џонсон е 30цм повисок и 46кг потежок од Кевин Харт. По нивната прва средба Харт го нарекува
Џонсон – Херкулес, а Џонсон го има играно Херкулес во истоимениот филм во 2014 година.
Од режисерот на филмот „Јас сум љубов“, номиниран за наградата „Оскар“, ни пристигнува
единстената, провокативната и напнатата психолошка драма „Распрснување“. Рок легендата Мериен
Лејн (Тилда Свинтон) ќе замине на одмор на вулканскиот остров Пателерија во Италија со нејзиниот
партнер Пол (Матијас Шунартс). Кога Хенри, иконокластичниот музички продуцент и нејзин
поранешен љубовник, одненадеж ќе пристигне со неговата ќерка Пенелопи (Дакота Џонсон) и ќе им
го наруши одморот, донесувајќи со себе експлозија на носталгија од која не може се побегне.
„Распрснување“ е сензуален портрет на конежот, љубомората и рокенролот потопени во
медитеранското сонце.
„ГДЏ - Големиот дружељубив џин“ е возбудлива приказна за дваесетгодишна девојка Софи
од Лондон и мистериозен џин, кој ја запознава со чуден и опасен свет на гигантите. Филмот е
заснован на книгата „ГДЏ“ објавена во 1982 година и од тогаш ги воодушевува читателите од сите
возрасти. Книгата, за која илустрациите ги направил Квентин Блејк, претходно е адаптирана како
анимиран филм за британска телевизија во 1989 година. Новата адаптација ги обединила повторно
Спилберг и сценаристката Мелиса Метисон. Во улога на девојката Софи ќе ја гледаме Руби Барнхил, а
улогата на добриот џин е Марк Рајланс.
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КИНО ПРОГРАМА ОД 30.06 ДО 06.07.2016
ДЕТСКИ ФИЛМОВИ
Тајна служба (Central Intelligence)
работни денови: 15:40, 17:45, 20:00, 22:2
викенд: 12:20, 15:40, 17:45, 20:00, 22:20
Распрснување (A bigger splash)
секој ден: 20:40, 23:00
Ден на независноста: Нова закана 3D
(Independence day: Resurgence 3D)
секој ден: 17:30, 20:20, 22:40
Ден на независноста: Нова закана
(Independence day: Resurgence )
секој ден: 21:45
Пред да те запознаам (Me before you)
секој ден: 19:00, 21:20

ГДЏ – Големиот дружељубив џин (The BFG
Movie)
работни денови: 15:00, 17:15, 19:30
викенд: 12:40, 15:00, 17:15, 19:30
Барајќи ја Дори 3D (Finding Dory 3D)
работни денови: 16:20, 18:15
викенд: 12:00, 14:00, 16:20, 18:15
Барајќи ја Дори (Finding Dory)
секој ден: 15:10
викенд: 11:00, 13:00, 15:10
Филмот на лутите птици 3D(The Angry Birds
Movie 3D)
викенд: 11:20 13:20

Место на злочинот (Backtrack)
секој ден: 16:45
Мајстори на илузијата 2 (Now you see me 2)
секој ден: 16:00, 18:30, 21:00
Воркрафт: Почеток 3D (Warcraft: The Beginning
3D)
секој ден: 17:10, 19:40, 22:00
Нинџа желки: Излегување од сенка 3D
(Teenage Mutant Ninja Turtles 2 3D)
работни денови: 15:20
викенд: 11:40 13:40 15:20

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

