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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

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%

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)

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%

Trecere Chiciu - Ostrov

CINEMA 3D/2D
Program Cinema 3D/2D Cãlãraºi în perioada 23 februarie – 1 martie 2018

Într-un spaþiu modern care oferã obicei, în vila superbã a pãrinþilor sãi, din 
condiþii optime pentru vizionarea unui nordul Italiei. Însã vizita celui mai nou 
spectacol cinematografic atât în format asistent cercetãtor din echipa de 
3D cât ºi în format 2D puteþi viziona în arheologi a tatãlui sãu îi provoacã 
23 februarie – 1 martie 2018 filmele: sentimente neaºteptate.
Early Man(2D), Strigã-mã pe numele 
tãu, Pentru toþi banii din lume(2D) ºi 23 februarie – 01 martie
Winchester(2D). Filmele vor fi difuzate 

Ora: 17.00, respectiv 20.00
dupã cum urmeazã:

Luni: titlul nu este proiectat

23 – 25 februarie: 
Vineri: ora 12.30

Sâmbãtã: ora 10.30 ºi 12.30

Regia: Guillermo del Toro

Cu: Michael Shannon, Sally Hawkins, 
Regia: Nick Park Octavia Spencer
Cu: Tom Hiddleston, Eddie Redmayne, Gen film: Acþiune, Dramã, Fantastic, 
Maisie Williams, Miriam Margolyes, Horror, Romantic, Dragoste
Richard Ayoade,Timothy Spall Durata: 119 minute
Gen film: Animaþie (varianta dublatã)

Premiera în România: 23.02.2018
Rating: AG

The Shape of Water (2017) este o 
Durata: 89 minute poveste situatã pe fundalul Rãzboiului 
Premiera în România: 16.02.2018 Rece, în America, în jurul anului 1963.
Plasat la începuturile civilizaþiei, când Într-un laborator guvernamental ascuns, 
creature preistorice ºi mamuþi lânoºi de înaltã securitate, singuratica Elisa este 
stãpâneau Pãmântul, "Early Man" spune prinsã într-o viaþã a tãcerii ºi izolãrii. Elisa 
povestea lui Dug ºi a tovarãºului lui, este o angajatã mutã care se ocupã de 
Hognob, care se ridicã în fruntea tribului curãþarea unei structuri guvernamentale 
lor împotriva lordului Nooth pentru a-ºi ce ascunde laboratoarele secrete. 
salva cãminul. Curând, viaþa tinerei Elisa se schimbã 

pentru totdeauna atunci când ea ºi 
colega ei Zelda descoperã un experiment 26 februarie- Ziua filmului românesc
catalogat ca fiind secret.Ora: 20:00

tel: 0242-312800 ºi site: 
www.culturalcl.ro. Sediul: Parcul central,  Regia: Luca Guadagnino
Bulevardul 1 Mai , nr. 5A

Cu: Armie Hammer, Timothée Chalamet, 
Preþul biletelor (acelaºi pt. filme 3D ºi Michael Stuhlbarg, Amira Casar
2D): 8 lei – copii cu vârste de maxim 14 

Gen film: Dramã, Romantic, Dragoste ani; 12 lei – persoane cu vârste peste 14 
Rating: N15 ani. Nu se efectueazã rezervãri. Biletele 
Durata: 130 minute pot fi cumpãrate cu o sãptãmânã înainte 
Premiera în România: 09.02.2018 de data spectacolului.
Elio, un adolescent din anii '80, În zilele de luni filmul ruleazã începând 
plãnuieºte sã-ºi petreacã vara, ca de cu ora 20.00.

The Shape of Water - 
2D

Early Man – 2D

Strigã-mã pe     Informaþii suplimentare: 
numele tãu

Early Man Strigã-mã pe numele 
tãu The Shape of Water

 (2D), 
 ºi  (2D)

Invitaþie la film
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