
Într-un spaţiu modern care oferă Michail
condiţii optime pentru vizionarea Cu: Nicolas Cage, Kristen Bell, Will 
unui spectacol cinematografic Arnett, Tara Strong, Scott Menville, 
atât în format 3D cât şi în format Jimmy Kimmel   
2D puteţi viziona în perioada 24 Gen film: Animaţie 
august – 9 septembrie 2018 Rating: AG
filmele: Haideţi, Tineri Titani, la Premiera în România: 17.08.2018
film!(2D), Spionul care mi-a dat Se pare că toţi marii supereroi joacă 
papucii(2D), Aurora Borealis: în propriile lor filme - toţi, cu 
Luminile Nordului (2D) şi Norm excepţia celor cinci adolescenţi 
de la Polul Nord 2. Cheia speciali şi curajoşi, cu puteri 
oraşului 2D)  supranaturale şi un scop comun: să 
Filmele vor fi difuzate după cum lupte împotriva răului… În realitate, 
urmează: liderul Robin este hotărât să 

remedieze situaţia şi să fie văzut ca 
un star, nu doar ca un ajutor. Dacă 
ar putea să ajungă la cel mai tare 
regizor de filme de la Hollywood 
pentru a-i observa, ar fi ideal. Dar, 
atunci când grupul este direcţionat 
în mod greşit de un ticălos şi de de propriile acţiuni, fetele intră fără Descoperirea unui întunecat secret Gen film: Animaţie 
planul său malefic de a prelua ezitare într-o misiune care le poartă de familie o face să-şi pună sub Rating: AGcontrolul asupra Pământului, prin toată Europa, printre agenţi semnul întrebării întreaga viaţă. Premiera în România: 31.08.2018lucrurile iau o turnură periculoasă. secreţi şi curse mortale, hotărâte să Caută răspunsuri, dar mama ei, 

În timp ce Norm, proaspăt 
ducă la bun sfârşit un plan riscant Maria, a făcut tot posibilul ca 

încoronat rege în Antarctica, se 24 – 30 august de salvare a lumii adevărul să nu iasă la iveală. 
străduie să le dovedească 

Ora: 17.00, respectiv 20.00 În timp ce Olga scrutează trecutul cetăţenilor din New York că are 
familiei, ea trebuie să înfrunte şi 27 august şi 03 septembrie talentul şi abilităţile necesare ca să 
problemele din propria viaţă. fie un rege adevărat, cheia oraşului Ora: 20:00

este furată, şi el, acuzat de o serie 
de jafuri asupra unor bănci.Vineri, 31 august şi 07 septembrie: 

Regia: Susanna Fogel ora 12:30
Cu: Mila Kunis,Justin Theroux, Kate Sâmbătă, 01 şi 08 septembrie: ora 
McKinnon, Sam HeughanVineri, 24 august: ora 12:30 10:30 şi 12:30
Gen film: Acţiune, Crimă, ThrillerSâmbătă, 25 august: ora 10:30 şi Duminică, 02 şi 09 septembrie: ora 

Regia: Marta MeszarosDurata: 116 minute 12:30 10:30 şi 12:30
Premiera în România: 17.08.2018Duminică, 26 august: ora 10:30 şi Cu: Mari Töröcsik, Ildikó Tóth, 

12:30 Franciska Töröcsik, József Audrey (Mila Kunis) şi Morgan (Kate 
Wunderlich, Eva-Maria ProsekMcKinnon) sunt două prietene 

vechi din Los Angeles care se Gen film: Dramă 
trezesc prinse în mijlocul unei Durata: 104 minute
conspiraţii internaţionale, atunci 

Premiera în România: 24.08.2018când fostul iubit al lui Audrey apare 
Olga este o avocată de succes la uşa ei cu o echipă de asasini 

Regia: Tim Maltbyextrem de dedicată carierei. Regia: Aaron Horvath, Peter Rida nemiloşi pe urmele sale. Surprinse 

(  (varianta dublată).

Spionul care mi-a 
dat papucii - 2D Aurora Borealis: 

Luminile Nordului - 
2D

Norm de la Polul 
Nord 2. Cheia Haideţi, Tineri 
oraşului - 2D Titani, la film! - 2D 

(varianta dublată )(varianta dublată)

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 24 august - 9 septembrie  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.

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
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Haideţi, Tineri Titani, la film! Spionul care mi-a dat papucii Aurora 
Borealis: Luminile Nordului Norm de la Polul Nord 2. Cheia oraşului

(2D),  (2D), 
 (2D) şi 2D)   (  
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