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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.

Pasagerii ºi bicicliºtii au gratuitate!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi

Trecere Chiciu - Ostrov
Ferry-boat-urile  ºi „5 Cãlãraºi” „Sãlcuþa”

Relaþii la telefon 0734.99.00.11

O cursã dus: 

12 
minute!

Zilnic între orele 05.00-24.00, din 30 în 30 de minute 
“la fix” ºi “la ºi jumãtate”

Tarif autoturisme . Autoturismele cu numere 
de  (Silistra) beneficiazã de 

8 euro/35 lei
CL, CT ºi CC reducere de 50%

Cu: Mark Wahlberg, Michelle Williams, 
Charlie Plummer, Christopher Plummer
Gen film: Crimã, Dramã, Mister, 
Thriller
Durata: 132 minute

primul Crãciun. Plini de entuziasm ºi Anastasia ºi fericirea fãrã margini a Rating: AGÎntr-un spaþiu modern care oferã Premiera în România: 02.02.2018 determinare, Bo ºi prietenii sãi se vor celor doi care simt cã viaþa lor abia Durata: 89 minutecondiþii optime pentru Rãpirea adolescentului John Paul Getty confrunta cu cele mai dificile provocãri începe ºi cã nimeni ºi nimic nu le poate Premiera în România: 16.02.2018vizionarea unui spectacol al III-lea (Charlie Plummer) are un efect pentru a-ºi îndeplini visul. rupe aceastã legãturã bazatã pe iubire 
Plasat la începuturile civilizaþiei, când cinematografic atât în format 3D devastator asupra mamei sale, Gail. necondiþionatã. Însã, îndatã ce cei doi 
creature preistorice ºi mamuþi lânoºi Pentru a-ºi recupera fiul, aceasta are o cât ºi în format 2D puteþi viziona se întorc din luna de miere ºi dau piept 09 - 15 februarie stãpâneau Pãmântul, "Early Man" singurã soluþie la dispoziþie: sã-l în 9 - 22 februarie 2018 filmele: cu realitatea vieþii de zi cu zi, realizeazã Ora 17.00, respectiv 20.00 spune povestea lui Dug ºi a tovarãºului convingã pe bunicul miliardar cã trebuie sã depunã eforturi uriaºe Primul Crãciun(2D), Cincizeci de lui, Hognob, care se ridicã în fruntea Luni: titlul nu este proiectat (Christopher Plummer) sã plãteascã pentru a menþine iubirea vie ºi umbre descãtuºate(2D), Early tribului lor împotriva lordului Nooth rãscumpãrarea. Atunci când Getty puternicã în cãsnicie. Lui Christian îi 
pentru a-ºi salva cãminul.Man(2D), Strigã-mã pe numele senior refuzã, Gail încearcã din este imposibil sã renunþe la nevoia sa 

tãu, Pentru toþi banii din rãsputeri sã-l convingã, pe mãsurã ce de a controla tot ce îl înconjoarã, iar 
infractorii care i-au rãpit fiul devin din lume(2D) ºi Winchester(2D). 19 / 26 februarie- Ziua filmului Anastasia simte nevoia de a avea doza 
ce în ce mai brutali ºi imprevizibili. În românescFilmele vor fi difuzate dupã cum ei de libertate, ceea ce naºte o serie de 
timp ce viaþa fiului sãu este conflicte între cei doi. Ora: 20:00urmeazã:
ameninþatã, Gail se aliazã în mod 

In aceastã parte a poveºtii reapare ºi surprinzãtor cu Fletcher Chase, omul 
Jack Hyde, însetat dupã rãzbunare, 09 – 11 februarie: de încredere al bãtrânului Getty. O 
cãutând sã îl rãneascã pe Christian prin Vineri: ora 12.30 cursã peviaþã ºi pe moarte "Pentru toþi 
orice mijloc posibil, atentând chiar la banii din lume" demonstreazã cã în Sâmbãtã: ora 10.30, respectiv 12.30 viaþa Annei ºi a surorii lui Christian, viaþã conteazã fiecare alegere, iar  Regia: Luca Guadagnino
Mia. O vom putea revedea ºi pe Elena atunci când lupta se dã între iubire ºi Cu: Armie Hammer, Timothée Lincoln, interpretata de nimeni alta bani, existã o singurã opþiune cu Chalamet, Michael Stuhlbarg, Amira decât Kim Basinger, în ultima sa Regia: Timothy Reckart adevãrat valoroasã.Casarîncercare de a-l seduce pe Christian în 

Cu: Steven Yeun, Keegan-Michael Key, Gen film: Dramã, Romantic, Dragostecel mai vulnerabil moment al sãu, când 
Gina Rodriguez, Zachary Levi, Kelly acesta are îndoieli cu privire la Rating: N15
Clarkson, Patricia Heaton, Kristin sentimentele faþã de soþia sa. Durata: 130 minuteChenoweth

Premiera în România: 09.02.2018Gen film: Animaþie (varianta dublatã )
Elio, un adolescent din anii '80, 16 – 18 februarie Durata: 86 minute
plãnuieºte sã-ºi petreacã vara, ca de Vineri: ora 12.30Rating: AG obicei, în vila superbã a pãrinþilor sãi, 

Sâmbãtã: ora 10.30 ºi 12.30Premiera în România: 02.02.2018 din nordul Italiei. Însã vizita celui mai 
23 – 25 februarie: nou asistent cercetãtor din echipa de Mãgarul Bo, mic ºi curajos, viseazã la o 

arheologi a tatãlui sãu îi provoacã viaþã dincolo de munca sa de la moara Vineri: ora 12.30
sentimente neaºteptate.din sat. Îºi gãseºte curajul de a se 

Sâmbãtã: ora 10.30 ºi 12.30
elibera ºi porneºte în aventura viselor Regia: James Foley
sale. În cãlãtoria sa, el face echipã cu Cu: Dakota Johnson, Jamie Dornan 16 - 22 februarie
Ruth, o oaie drãgãlaºã care ºi-a pierdut Gen film: Dramã Ora: 17.00
turma ºi Dave, un porumbel cu aspiraþii Regia: Nick ParkRating: N15înalte. Împreunã cu trei cãmile 

Durata: 101 minute Cu: Tom Hiddleston, Eddie Redmayne, sarcastice ºi unele animale excentrice, 
Maisie Williams, Miriam Margolyes, Premiera în România: 09.02.2018Bo ºi noii lui prieteni urmeazã „Steaua" 
Richard Ayoade,Timothy SpallA treia parte a seriei "Fifty Shades"  ºi devin eroii neobiºnuiþi în cea mai 

începe cu nunta lui Christian ºi Gen film: Animaþie (varianta dublatã)bunã poveste relatatã vreodatã – Regia: Ridley Scott

Cincizeci de umbre 
descãtuºate - 2D

Strigã-mã pe 
numele tãu

Primul Crãciun - 2D

Early Man - 2D

Pentru toþi banii 
din lume - 2D

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Cãlãraºi în perioada 9 - 22 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.

Primul Crãciun Cincizeci de umbre descãtuºate Early Man
Strigã-mã pe numele tãu Pentru toþi banii din lume Winchester 

 (2D), (2D),  (2D), 
,  (2D) ºi (2D)
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