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РАБОТАТА НА МЕХАНИЧАРОТ НИКОГАШ НЕ Е ГОТОВА!
ЏЕЈСОН СТАТАМ СЕ ВРАЌА ВО НЕГОВАТА ПОЗНАТА УЛОГА
Артур Бишоп (Џејсон Статам) се враќа како механичарот во продолжението на акциониот
трилер од 2011 година – „Механичарот: Враќање“. Откако е измамен од убава и итра жена (Џесика
Алба), принуден е да се врати во животот кој го оставил зад себе. Бишоп повторно ќе се најде во
смртна опасност - додека се обидува да ги елиминира некои од најопасните луѓе во светот.

Артур Бишоп мислел дека го оставил зад себе убиственото минато кога неговиот најопасен
непријател ќе ја киднапира љубовта на неговиот живот. Тој е принуден да патува низ светот за да
заврши три невозможни атентати и да го направи она што го знае најдобро, да изгледаат како
несреќен случај. Сценаристот Шелби вели дека Бишоп е уникатен по тоа што живее во еден насилен
свет, но сепак е чесен човек. Тој е човек кој мора да биде похрабар и поопасен за да ја победи
правдата. „Секогаш е интересно повторно да се вратите на познатиот лик, особено затоа што Артур е
човек со морален компас. Тој го напуштил светот на атентаторите и на почетокот на филмот ќе го
видиме во сосема поинаква ситуација“, изјавил Статам. Во филмот ќе видиме различни локации, но и
напнати и возбудливи акции со сензационални и иновативни каскадерски акробации.
Анимираната комедија „Sausage party“ е приказна за храната која ја дознава вистината за
нејзиното постоење. Сценариото е напишано од страна на Сет Роген кој воедно е и главниот лик во
филмот, виршлата Френк која живее во измислениот супермаркет "Шопвел" заедно со различни
намирници. Нивната крајна цел е да бидат купени од страна на клиентите. Но, тие веднаш ќе ја
откријат вистината за нивното постоење, додека гледаат како се подготвува оброк со нив што е
еднакво на тортура и смрт. Со помош на неговите пријатели, и неговото лебче за хот-дог во кое е
заљубен - Бренда (Кристен Виг), ќе тргнат на опасна авантура за да избегаат од нивната судбина.
Биографската драма „Чудото од Хадсон“ е приказна за Чесли Саленбергер, кој станал херој
откако неговиот авион пловел по вода во реката Хадсон, откако тој ги спасил сите 155 патници и
членови на екипажот. Сепак, иако Сали бил предвесник на јавноста и медиумите за неговиот
невиден вешт воздухопловен подвиг, истрага се одвива и претставува закана за уништување на
неговиот углед и кариера.
Воената драма „Ослободување на Скопје“ е приказна за Втора Светска Војна која е прикажана
низ очите на 11 годишниот Зоран, каде ги гледаме страдањата и хоророт на луѓето кои поминуваат
низ војната. Додека неговиот татко е партизан кој се бори против германците, неговата мајка Лица,
започнува љубовна афера со германски офицер.
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КИНО ПРОГРАМА ОД 08.09 ДО 14.09.2016
Механичарот: Враќање (Mechanic:
Resurrection)
работни денови: 15:00 16:00 16:50 18 :00 19:00
20:00 21:10 22:00 23:00
викенд: 12:40 15:00 16:00 16:50 18:00
Sausage Party
секој ден: 16:30 18:45 20:45
Sully (Чудото од Хадсон)
работни денови: 15:45 17:45 20:15 22:30
сабота: 13:40 15:45 17:45 20:15 22:30
недела: 13:40 15:45 17:45 21:00 22:30
Ослободување на Скопје (The Liberation of
Skopje)
недела: 20:15
понеделник, вторник, среда: 19:30 21:45
Кучиња на војната (War dogs)
работни денови: 15:30 18:15 20:30 22:50
викенд: 12:00 15:30 18:15 20:30 22:50
Мајк и Дејв бараат женски (Mike and Dave
need wedding dates)
четврок - недела: 19:30 22:40
понеделник - среда: 21:30 22:40
Нерв (Nerv)
четврток – сабота: 19:15 21:30
недела – среда: 19:15
Бен-Хур 3D (Ben-Hur 3D)
секој ден: 21:00
недела: 21:30
Лоши мајки (Bad moms)
четврток – недела: 17:30
понеделник – среда: 15:10
Одредот на отпишаните (Suicide Squad)
секој ден: 17:15 19:45 22:15
Џејсон Борн (Jason Bourne)
четврток – недела: 21:45
понеделник – среда: 17:10
Ѕвездени патеки: Од другата страна 3D (Star
Trek Beyond 3D)
викенд: 11:00 14:00

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ
Тајниот живот на милениците 3D (The secret
Life of Pets 3D)
работни денови: 16:15 18:30
викенд: 12:20 14:20 16:15 18:30
Тајниот живот на милениците (The secret Life
of Pets)
работни денови: 15:15 17:00
викенд: 11:20 13:20 15:15 17:00
Ледена доба: Големиот удар 3D (Ice Age:
Collision Course 3D)
викенд: 11:00 13:00 14:50

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

