
Într-un spaţiu modern care oferă Vineri, 28 septembrie şi 05   cu o preferinţă aparte pentru costume viaţă o lume secretă plină de vrăjitori şi 
condiţii optime pentru vizionarea unui octombrie: ora 12:30personalizate şi martini. Într-o zi, Emily vrăjitoare.
spectacol cinematografic atât în o roagă pe Stephanie să-i ia fiul de la Cu toate acestea, puterea nu se Sâmbătă, 29 septembrie şi 06 
format 3D cât şi în format 2D puteţi şcoală, însă aceasta dispare în mod limitează doar la oamenii buni: Isaac octombrie: ora 10:30 şi 12:30
viziona în perioada 21 septembrie  – 7 misterios, iar după zile de căutări, este Izard, un vrăjitor malefic, a construit un Duminică, 30 septembrie şi 07 octombrie 2018 filmele: Luis şi mini- găsită în cele din urmă moartă. ceas fermecat cu magie neagră, care octombrie: ora 10:30 şi 12:30extratereştrii- 3D(varianta dublată), Încercând să dezlege misterul morţii ei, atâta timp cât există, va continua să 
Povestea unui pierde-vară(2D), O Stephanie începe să sape mai adânc în ticăie, numărând până la sfârşitul lumii. 
simplă favoare(2D), Peppermint: secretele lui Emily, ajungând să se El a murit înainte de a termina ceasul, 
Gustul răzbunării (2D), PLOEY - Inimă întrebe cât de bine o cunoştea pe cea însă l-a ascuns în casa acestuia, unde 
de viteaz(3D- varianta dublată), mai bună prietenă a ei. acum locuieşte unchiul Jonathan.Regia: Arni Asgeirsson
Misterul ceasului din perete(2D) şi Hell 

Cu: Jamie Oram, Harriet Perring, Iain Fest. Parcul groazei(2D). Filmele vor fi 
28 septembrie - 04 octombrie Stuart Robertson, Richard Wills-Cottondifuzate după cum urmează:

Ora: 20.00Gen film: Animaţie 
Luni: titlul nu este proiectatRating: AGVineri, 21 septembrie: ora 12:30

Sâmbătă, 22 septembrie: ora 10:30 şi Durata: 80 minute
12:30 Premiera în România: 21.09.2018

Duminică, 23 septembrie: ora 10:30 şi Ploey - Inimă de viteaz este povestea 
12:30 Regia: Gregory Plotkinunui pui de fluierar care nu reuşeşte să 

Cu: Amy Forsyth, Reign Edwards, Bex înveţe să zboare, aşa că e abandonat de 
Taylor-Klaus, Christian James, Roby familia lui când vine timpul migraţiei de 
Attaliarnă. Cu ajutorul prietenilor săi, Ploey Durata: 100 minute

îşi va pune la bătaie toate abilităţile Gen film: HorrorRegia: Christoph Lauenstein, Wolfgang Premiera în România: 21.09.2018 pentru a trece peste frigul arctic, dar şi Lauenstein, Sean McCormack Premiera în România: 28.09.2018Petru este profesor de matematică la pentru a scăpa cu viaţă din calea unor Cu: Callum Maloney, Dermot Magennis, Un criminal mascat transformă un parc Politehnică şi duce o viaţă lipsită de inamici periculoşi.Ian Coppinger, Paul Tylack de distracţii cu tematică horror în griji. Are o relaţie deschisă cu Irina, care 
Gen film: Animaţie propriul teren de joacă, vânând un grup a acceptat ca el să se culce şi cu alte 

28 septembrie - 04 octombrie de prieteni şi făcându-i pe ceilalţi femei din când în când. Dar Irina Rating: AG
vizitatori să creadă că teroarea lor face rămâne însărcinată, iar Petru este forţat Ora: 17.00Premiera în România: 14.09.2018
parte din spectacol....să îşi schimbe stilul de viaţă şi să se Trei extratereştri se prăbuşesc cu nava 

maturizeze, la cei 42 de ani ai săi. chiar în casa unui băieţel de 12 ani, pe 
24 septembrie şi 1 octombrienume Luis. Aşa începe aventura în care 

Luis şi micii lui prieteni extratereştri 21 - 27 septembrie Ora: 20:00 Regia: Eli Roth
încearcă să ajungă la imensa navă- Ora: 20.00

Cu: Cate Blanchett, Jack Black, Kyle mamă, care să-i ducă pe vizitatorii din Luni: titlul nu este proiectat MacLachlan, Colleen Camp, Renée Elise spaţiu înapoi acasă.
Goldsberry

Gen film: Fantastic, Mister, Thriller, Regia: Pierre Morel21 şi 27 septembrie Regia: Paul Feig
HorrorOra: 17.00 Cu: Jennifer GarnerCu: Blake Lively, Anna Kendrick, Eric 
Premiera în România: 28.09.2018Johnson Gen film: Acţiune, Dramă, Thriller 
După ce şi-a pierdut părinţii, Lewis Gen film: Crimă,Mister,Thriller Premiera în România: 21.09.2018 Barnavelt, un băiat de 10 ani, este 

Durata: 117 minute Peppermint este povestea de răzbunare trimis în Michigan pentru a trăi 
Regia: Paul Negoescu Premiera în România: 14.09.2018 a unei tinere mame care nu mai are împreună cu unchiul său, Jonathan. La 
Cu: Alexandru Papadopol, Nicoleta Stephanie Ward, mamă şi vloggeriţă, nimic de pierdut, iar acum are de gând scurt timp, descoperind că unchiul său 
Lefter, Crina Semciuc este cea mai bună prietenă a să-şi recupereze viaţa furată de la este  vrăjitor, băiatul pătrunde în 
Gen film: Dramă fermecătoarei Emily Nelson, o casnică criminalii care i-au ucis familia. universul misterios al magiei aducând la 

PLOEY - Inimă de viteaz - 
3D (varianta dublată)

Hell Fest. Parcul     
groazei - 2D

Luis şi mini-extratereştrii 
- 3D (varianta dublată)

Misterul ceasului din 
perete - 2D

Peppermint: Gustul 
răzbunării - 2DO simplă favoare - 2D

Povestea unui pierde-
vară - 2D

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 21 septembrie - 7 octombrie 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

12

Luis şi mini-extratereştrii Povestea unui pierde-vară
O simplă favoare Peppermint: Gustul răzbunării PLOEY - Inimă de viteaz

Misterul ceasului din perete Hell Fest. Parcul groazei

(3D - varianta dublată),  (2D), 
 (2D),  (2D),  (3D 

- varianta dublată),  (2D) şi  (2D)
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