
William Fichtner, Elsa PatakyÎntr-un spaþiu modern care oferã 
Gen film: Acþiune, Dramã, Istoric, Rãzboicondiþii optime pentru vizionarea 
Durata: 130 minuteunui spectacol cinematografic atât 
Premiera în România: 02.02.2018în format 3D cât ºi în format 2D 
12 Strong urmãreºte povestea primei echipe puteþi viziona în perioada 26  
desfãºurate în Afganistan dupã atacul asupra 

ianuarie – 15 februarie 2018 turnurilor gemene din 11 septembrie. Sub 
filmele: Paddington 2 –(2D), conducerea unui nou cãpitan, echipa trebuie 

sã colaboreze cu un rãzboinic afgan periculos Labirintul: Tratament letal(3D) ºi 
pentru a elimina talibanii. Dupãce reuºesc sã 120 bãtãi pe minut(2D), Primul 
intre în secret în þarã, ei trebuie sã-ºi Crãciun(2D), Cei 12 invincibili(2D) 
persecute vrãjmaºii de pe pãmânturile 

ºi Cincizeci de umbre muntoase ºi sã ajute luptãtorii afgani sã 
descãtuºate(2D). Filmele vor fi obþinã control asupra oraºului Mazar-i-Sharif. 

Curând, aceºtia sunt depãºiþi numeric ºi difuzate dupã cum urmeazã:
implicaþi într-o situaþie periculoasã care le 
ameninþã viaþa. Într-o atmosferã apãsãtoare, 
misiunea le testeazã la maxim limitele ºi le 
solicit cele mai bune strategii de luptã. Oare 
cât de dramatic va fi lecþia supravieþuirii?

02 – 04 februarie: distrus cea mai mare parte a lumii. Prieteniile 
ºi loialitãþile vor fi testate, iar lupta împotriva Vineri: ora 12.30
Wicked va determina, de asemenea, cine va Sâmbãtã: ora 10.30, respectiv 12.30
supravieþui în cele din urmã. 09 – 11 februarie: 
Thomas ºtie cã nu se poate avea încredere în Vineri: ora 12.30
Wicked, dar ei spun cã timpul minciunilor s-a Sâmbãtã: ora 10.30, respectiv 12.30
încheiat, cã au strâns tot ce pot de la teste ºi 
cã acum trebuie sã se bazeze pe Gladers, cu 
amintiri complet restaurate, pentru a-i ajuta 

Regia: Timothy Reckartcu ultima lor misiune. Depinde doar de 
Cu: Steven Yeun, Keegan-Michael Key, Gina Gladers pentru a finaliza planul pentru 
Rodriguez, Zachary Levi, Kelly Clarkson, vindecarea bolii Flare, cu un test final 
Patricia Heaton, Kristin Chenowethvoluntar.
Gen film: Animaþie (varianta dublatã )Ceea ce Wicked nu ºtiu, este cã s-a întâmplat 
Durata: 86 minuteceva pe care nici testele sau variabilele nu l-

ar fi putut prevedea. Thomas ºi-a amintit Rating: AG
mult mai mult decât credeau. ªi ºtie cã nu Premiera în România: 02.02.201826 – 28 ianuarie: 
poate crede niciun cuvânt din ceea spun Mãgarul Bo, mic ºi curajos, viseazã la o viaþã Vineri: ora 12.30
Wicked. Timpul minciunilor s-a terminat. Dar dincolo de munca sa de la moara din sat. Îºi Sâmbãtã ºi duminicã: orele 10.30 ºi 12.30 adevãrul este mai periculos decât ºi-ar putea gãseºte curajul de a se elibera ºi porneºte în 
imagina vreodatã Thomas. aventura viselor sale. În cãlãtoria sa, el face 

09 - 15 februarieechipã cu Ruth, o oaie drãgãlaºã care ºi-a 
Regia: Paul King Ora 17.00, respectiv 20.00pierdut turma ºi Dave, un porumbel cu 
Cu: Michael Gambon, Imelda Staunton, Ben aspiraþii înalte. Împreunã cu trei cãmile Luni: titlul nu este proiectat
Whishaw, Sally Hawkins, Hugh Bonneville, sarcastice ºi unele animale excentrice, Bo ºi 
Hugh Grant noii lui prieteni urmeazã „Steaua" ºi devin 
Gen film: Animaþie ( varianta dublatã ); eroii neobiºnuiþi în cea mai bunã poveste 
Aventuri; Comedie; Familie relatatã vreodatã – primul Crãciun. Plini de 
Durata: 95 minute entuziasm ºi determinare, Bo ºi prietenii sãi Regia: James Foley

se vor confrunta cu cele mai dificile provocãri Rating: AG Cu: Dakota Johnson, Jamie Dornan
pentru a-ºi îndeplini visul.Paddington trãieºte fericit alãturi de familia Gen film: Dramã

Brown în Windsor Gardens, unde s-a integrat Rating: N15
de minune dãruind fericire ºi marmeladã pe Durata: 101 minute
oriunde ajunge. În timp ce cautã cadoul Premiera în România: 09.02.2018
perfect pentru cea de-a 100 a aniversare a 

A treia parte a seriei "Fifty Shades"  începe cu 
mãtuºii Lucy, emblematicul personaj gãseºte 

nunta lui Christian ºi Anastasia ºi fericirea 
o carte unicat în anticariatul domnului 

fãrã margini a celor doi care simt cã viaþa lor 
Gruber ºi se angajeazã în tot felul de activitãþi 

abia începe ºi cã nimeni ºi nimic nu le poate 
pentru a strânge bani sã o cumpere. Însã, 

rupe aceastã legãturã bazatã pe iubire 
atunci când cartea este furatã, pentru 

necondiþionatã. Însã, îndatã ce cei doi se 
Paddington ºi familia lui devine prioritarã 

întorc din luna de miere ºi dau piept cu 
demascarea hoþului.

realitatea vieþii de zi cu zi, realizeazã cã 
trebuie sã depunã eforturi uriaºe pentru a 

26 ianuarie – 01 februarie menþine iubirea vie ºi puternicã în cãsnicie. 
Ora: 17.00, respectiv 20.00 Lui Christian îi este imposibil sã renunþe la 

nevoia sa de a controla tot ce îl înconjoarã, Luni: titlul nu este proiectat
iar Anastasia simte nevoia de a avea doza ei 29 ianuarie, 5 februarie 
de libertate, ceea ce naºte o serie de 

Ora: 20:00 conflicte între cei doi.

Regia: Wes Ball

Cu: Thomas Brodie-Sangster, Dylan O'Brien, 
Kaya Scodelario, Walton Goggins, Rosa 
Salazar Regia: Robin Campillo
Gen film: Acþiune; SF; Thriller Cu: Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, 
Premiera în România: 26.01.2018 Adèle Haenel, Antoine Reinartz

02 – 08 februarie
A treia parte a francizei, Maze Runner: The Gen film: Dramã Ora 17.00, respectiv 20.00Death Cure (2018) îl urmãreºte pe tânãrul 

Durata: 140 minute Luni: titlul nu este proiectaterou Thomas, alãturi de supravieþuitorii 
Plasat la începutul anilor 1990, an în care Gladers care se pregãtesc sã se confrunte cu 
SIDA deja face victime de zece ani, militanþii Wicked pentru ultima oarã, luptând sã 
de la Act Up Paris îºi multiplicã acþiunile de gãseascã un remediu pentru mortala boalã Regia: Nicolai Fuglsig
luptã contra indiferenþei generale.cunoscutã sub numele de „Flare", care a Cu: Chris Hemsworth, Michael Shannon, 

Primul Crãciun- 2D

Paddington 2 - 2D

Cincizeci de umbre 
descãtuºate - 2D

Labirintul: Tratament 
letal - 3D

120 bãtãi 
pe minut

Cei 12 invincibili - 2D

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Cãlãraºi în perioada 26 ianuarie  – 15 februarie 2018

Informaþii suplimentare: tel: 0242-312800 
ºi site:www.culturalcl.ro 

Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Mai , nr. 
5A

Preþul biletelor (acelaºi pt. filme 3D ºi 2D):

8 lei – copii cu vârste de maxim 14 ani

12 lei – persoane cu vârste peste 14 ani

Nu se efectueazã rezervãri.

Biletele pot fi cumpãrate cu o sãptãmânã 
înainte de data spectacolului.

În zilele de luni filmul ruleazã începând cu 
ora 20.00.

Paddington 2 -  Labirintul: Tratament letal 120 bãtãi pe minut  
Primul Crãciun Cei 12 invincibili Cincizeci de umbre descãtuºate 

 (2D), (3D), (2D),
(2D), (2D) ºi (2D)
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