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

Informaţii suplimentare: tel: 0242-312800 
şi site:www.culturalcl.ro 

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

Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 2D):

8 lei – copii cu vârste de maxim 14 ani

12 lei – persoane cu vârste peste 14 ani

Nu se efectuează rezervări.

Biletele pot fi cumpărate cu o săptămână 
înainte de data spectacolului.

În zilele de luni filmul rulează începând cu 
ora 20.00.

Într-un spaţiu modern care oferă Durata: 105 minute mexicane au început să infiltreze schimba întreaga viaţă. Îşi va găsi portul, romantismul apare la orizont 
condiţii optime pentru vizionarea teroriştii în SUA, agentul federal Matt oare Simon drumul spre fericire? atunci când Dracula o întâlneşte pe Jim Button, prietenul său, Lukas, 
unui spectacol cinematografic atât în Graver (Josh Brolin) apelează la misteriosa căpitan de navă, Ericka, de mecanicul de locomotivă, şi Emma, 
format 3D cât şi în format 2D puteţi enigmaticul Alejandro (Benicio Del fapt un descendent al lui Abraham locomotiva cu aburi, sunt nevoiţi să 06 – 12 iulie
viziona în perioada 29 iunie - 16 iulie Toro) a cărui familie a fost asasinată Van Helsing, un vechi duşman al lui părăsească mica insulă Lummerland. 

Ora: 17.00, respectiv 20.002018 filmele: Jim Button şi Lukas, după o reglare de conturi, să limiteze Dracula şi al tuturor celorlalţi Călătoria lor îi duce în regatul 
Luni, doar la ora 20:00mecanicul de locomotivă(2D), daunele de război după metode monştri.Mandala, unde cei trei se vor îmbarca 

Sicario 2: Soldado(2D), Cu drag, personale.într-o aventură incredibilă: căutarea 
Simon(2D), Omul Furnică şi lui Li Si, fiica împăratului, răpită şi Alejandro o răpeşte pe fiica şefului 13 – 19 iulie
Viespea(3D), Hotel Transilvania 3: dată dispărută. Împreună, cei trei se unui cartel de droguri pentru a Orele: 17.00 şi 20.00Monştrii în Vacanţă 3D) şi Tag: Dă-o aventurează în oraşul dragonilor inflama conflictul, însă atunci când Regia: Peyton Reed Luni: titlul nu este proiectatmai departe(2D). Filmele vor fi pentru a elibera prinţesa şi pentru a fetiţa este privită drept victima Cu: Evangeline Lilly, Paul Rudddifuzate după cum urmează: rezolva misterul originii lui Jim. colaterală, soarta ei depinde de 

Gen film: Acţiune, Aventuri, SFconfruntarea directă dintre cei doi 
Durata: 108 minutecare îşi chestionează toate acţiunile 
Rating: AGdin trecut. Regia: Jeff Tomsic
Premiera în România: 06.07.2018 Cu: Annabelle Wallis, Jeremy Renner, 

Jon Hamm, Leslie Bibb, Rashida Scott Lang ajunge să se confrunte cu 2 şi 16 iulie
Jones, Isla Fisher, Ed Helmsconsecinţele propriilor alegeri atât ca Ora: 20:00

super erou, cât şi ca tată. Gen film: Comedie
Nevoit să îşi îmbrace din nou Durata: 110 minute
echipamentul de Ant-Man, Scott Premiera în România: 06.07.2018Regia: Greg Berlanti
trebuie să îşi reînvie spiritul de echipă Timp de o lună în fiecare an, cinci Cu: Katherine Langford, Nick pentru a colabora cu Wasp, alături de prieteni extrem de competitivi dau Robinson, Jennifer Garner, Josh care va încerca să descopere startul unui nou joc pe care îl joacă Duhamel misterele trecutului. de când erau în clasele primare. Dar 

Gen film: Comedie, Dramă, Romantic, cum nu există reguli foarte stricte, 
Dragoste Vineri, 13 şi 20 iulie: ora 12.30 fiecare dintre ei îşi riscă integritatea 
Durata: 109 minute fizică, locul de muncă sau chiar şi Sâmbătă, 14 iunie şi 21 iulie: ora 

relaţia de iubire pentru a se înfrânge 10.30 şi 12.30Rating: N15
reciproc cu strigătul de luptă „Ai Duminică, 15 şi 22 iulie: ora 10.30 şi Premiera în România: 22.06.2018 păţit-o!”. 12.30Toată lumea merită o mare poveste 

de dragoste. Dar pentru Simon Spier, 
un adolescent de şaptesprezece ani, 

29 iunie – 05 iulieVineri, 29 iunie şi 06 iulie: ora 12.30 este puţin mai complicat: el este pe 
Ora: 17.00, respectiv 20.00 punctul de a-i spune familiei şi Sâmbătă, 30 iunie şi 07 iulie: ora 

prietenilor săi că este homosexual şi 10.30 şi 12.30 Luni: titlul nu este proiectat Regia: Genndy Tartakovsky
că încă nu ştie identitatea colegului Duminică, 01 şi 08 iulie: ora 10.30 şi Cu: Adam Sandler, Steve Buscemi, anonim de care s-a îndrăgostit online. 12.30 Andy Samberg, Selena Gomez, Mel Într-o zi, unul dintre e-mail-urile lui Regia: Stefano Sollima Brooks, Fran Drescher
ajunge pe mâini greşite, iar Simon Cu: Josh Brolin, Benicio Del Toro, 

Gen film: Animaţie începe să fie şantajat cu secretul său: Matthew Modine
Rating: AGel trebuie să-l ajute pe „clovnul” Gen film: Acţiune, Crimă, Dramă

clasei să iasă cu fata pe care o place Premiera în România: 13.07.2018Rating: N15
sau homosexualitatea lui va fi Regia: Dennis Gansel Mavis îl surprinde pe Dracula cu o Durata: 122 minute dezvăluită, împreună cu numele călătorie de familie pe un vas de Cu: Henning Baum, Solomon Gordon Premiera în România: 29.06.2018 băiatului pe care îl place. Rezolvarea croazieră de lux. Prietenii lui Dracula Gen film: Aventuri, Familie, Fantastic În războiul drogurilor nu există reguli, ambelor probleme poate fi hilară, nu pot rezista tentaţiei de a mearge şi 

Rating: AG iar în momentul în care cartelurile înfricoşătoare şi, desigur, îi poate ei. Dar, odată ce aceştia părăsesc 

(

Omul Furnică şi Viespea 
- 3D

Tag: Dă-o mai departe - 
2D

Cu drag, Simon - 2D

Hotel Transilvania 3: 
Monştrii în Vacanţă - 
3D(varianta dublată)

Sicario 2: Soldado – 2D

Jim Button şi Lukas, 
mecanicul de locomotivă 

- 2D (varianta dublată)

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 29 iunie - 16 iulie 2018

Informaţii suplimentare: 
tel: 0242-312800 şi site: 
www.culturalcl.ro 
Sediul: Parcul central, Bulevardul 
1 Mai , nr. 5A
Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 
3D şi 2D): 8 lei - copii cu vârste de 
maxim 14 ani; 12 lei - persoane cu 
vârste peste 14 ani
Nu se efectuează rezervări.
Biletele pot fi cumpărate cu o 
săptămână înainte de data 
spectacolului.
În zilele de luni filmul rulează 
începând cu ora 20.00.

Jim Button şi Lukas, mecanicul de locomotivă Sicario 2: Soldado Cu drag, Simon Omul 
Furnică şi Viespea Hotel Transilvania 3: Monştrii în Vacanţă Tag: Dă-o mai departe

 (2D),  (2D),  (2D), 
 (3D),  3D) şi  (2D)(

Pasagerii şi bicicliştii au gratuitate!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi

Ferry-boat-urile  şi „5 Călăraşi” „Sălcuţa”

Relaţii la telefon 0734.99.00.11

O cursă 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) beneficiază de 

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

Trecere Chiciu - Ostrov

12

www.interregrobg.eu

Ziua Europei, care se sărbătoreşte la data această zi este sărbătorită cu diverse 
de 9 mai, este data care marchează evenimente.
aniversarea declaraţiei istorice al lui Secretariatul Comun pentru Programul 
Schuman. După reuniunea la nivel înalt de la Interreg V-A România - Bulgaria din cadrul 
Milano din 1985, 9 mai a fost declarată Ziua Biroului Regional pentru Cooperare 
Europei, această dată fiind unul dintre Transfrontalieră Călăraşi pentru graniţa 
simbolurile Europei Unite, împreună cu România - Bulgaria a continuat tradiţia de a 
steagul albastru, cu 12 stele aurii, "Oda  sărbători Ziua Europei prin organizarea unor 
Bucuriei" din Simfonia IX al lui Beethoven şi evenimente diferite în zona trans-
Moneda Unică (euro). frontalieră România-Bulgaria, cu scopul de 

a creşte gradul de conştientizare cu privire În prezent, pentru cele 28 de state, inclusiv 
la Uniunea Europeană, precum şi proiectului "Mediul de vizualizare Bulgaria şi România, începând cu 1 ianuarie 
diseminare de informaţii legate de impactul interactivă a patrimoniului cultural roman 2007 şi pentru peste 500 de milioane de 
cooperării transfrontaliere dintre România antic pentru zona transfrontalieră persoane, Uniunea Europeană reprezintă un 
şi Bulgaria asupra zonei eligibile a Bulgaria şi România", cod e-MS: ROBG-9, spaţiu fără graniţe, care oferă mai multe 
programului. implementat în cadrul Programului Interreg oportunităţi, şanse egale, libertate şi 

V-A România-Bulgaria, cofinanţat de circulaţie liberă. Anul acesta, pentru această sărbătoare, a 
Uniunea Europeană prin Fondul European fost organizată o întâlnire cu generaţia 
pentru Dezvoltare Regională. În acelaşi Pentru a sărbători Ziua Europei, instituţiile tânără a Europenilor – studenţi din 
timp, am venit aproape de cetăţenii din din UE şi-au deschis porţile pentru publicul Universitatea Ruse “Angel Kanchev”, 
Ruse (Bulgaria), oferindu-le răspunsuri la la începutul lunii mai la Bruxelles şi învăţând despre trecutul nostru comun în 
întrebările lor privind Uniunea Europeană Strasbourg. Birourile locale din Europa au această regiune europeană, aruncând o 
dar şi informaţii despre colaborarea organizat o varietate de activităţi şi privire în viitorul tehnologiei prin obiectele 
transfrontalieră dintre România şi Bulgaria.evenimente pentru toate vârstele. În şi artefactele 3D realizate în cadrul 

fiecare an, mii de oameni participă la Pentru a afla mai multe despre Programul 
vizite, dezbateri, concerte şi alte Interreg V-A România-Bulgaria, vă invităm 
evenimente pentru a marca ziua şi a creşte să accesaţi site-ul oficial al programului: 
gradul de conştientizare cu privire la UE. În www.interregrobg.eu.
Europa, precum şi în Bulgaria şi România, 

9 Mai – Ziua Europei!
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