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Într-un spaţiu modern care oferă condiţii Dumbo - 3D (varianta subtitrată)
optime pentru vizionarea unui spectacol Regia: Tim Burton

Regia: Cătălin Rotaru, Gabi Virginia Şargaatât în format 3D cât şi în format 2D puteţi Cu: Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton, 
Cu: Alexandru Suciu, Cristina Flutur, Elias viziona în perioada 15 martie – 1 aprilie Danny DeVito, Alan Arkin
Ferkin2019 filmele: Corgi, Căţeii reginei (3D Gen film: Familie, Fantastic

varianta dublată), Cu ce ţi-am mai greşit Gen film: Dramă Rating: AGnoi, Doamne?(2D), Să nu ucizi(2D), Faci sau Durata: 120 minute Durata: 120 minutetaci(2D), Noi(2D), Dumbo(3D) şi The Beach Premiera în România: 01.03.2019 Premiera în România: 29.03.2019Bum(2D). Filmele vor fi difuzate după cum 
Să nu ucizi spune povestea lui Cristian, un Holt Farrier, un veteran de război şi fost star urmează:
chirurg tânăr şi ambiţios, pe care pierderea al circului, îşi găseşte viaţa întoarsă cu susul 
unui pacient, în urma unei intervenţii de în jos atunci când se întoarce din război. Vineri, 15 şi 22 martie 2019: 12:30 rutină, îl determină să pornească o luptă Proprietarul circului, Max Medici, îl invită pe Sâmbătă, 16 şi 23 martie 2019: ora 10:30 şi solitară împotriva sistemului, riscându-şi Holt şi pe copiii săi, Milly şi Joe, să aibă grijă 12:30 familia şi cariera pentru a descoperi de un elefant nou-născut ale cărui urechi 
adevărul.Duminică, 17 şi 24 martie 2019: ora 10:30 şi supradimensionate îl fac obiectul ridiculizării 

12:30 într-un circ deja zbuciumat. Dar când ei 
22 - 28 martie 2019 descoperă că Dumbo poate zbura, circul are 

Ora 17:00 parte de o revenire incredibilă, atrăgând 
persuasivul antreprenor V.A. Vandevere, care 25 martie, filmul nu rulează
recrutează elefantul special pentru cel mai Regia: Ben Stassen
nou spectacol de divertisment, „Dreamland”. Cu: Tom Courtenay, Jon Culshaw, Kulvinder 
Dumbo atinge noi culmi alături de Regia: Iura LuncaşuGhir, Sarah Hadland, Matt Lucas, Julie 
fermecătoarea şi spectaculoasa artistă, Cu: Augustin Viziru, Levent Sali, Cătălin Walters, Ray Winstone
Colette Marchant, până când Holt află că sub Cazacu, Codin Maticiuc, Diana Dumitrescu, Gen film: Animaţie, Familie poleiala sa strălucitoare, „Dreamland” este Sandra Izbaşa, Horia BrenciuRating: AG plin de secrete întunecate.

Gen film: ComedieDurata: 92 minute
Rating: AGPremiera în România: 15.03.2019 29 martie - 01 aprilie 2019 
Durata: 99 minuteCorgi este cel mai iubit câine al monarhiei Ora: 20:00
Premiera în România: 15.03.2019britanice. 02 - 04 aprilie 
"Faci sau taci" aduce în prim plan reţelele de Rătăcit şi departe de palatul regal, simpaticul Ora: 17:00 şi 20:00traficanţi de carne vie, care de această dată corgi ajunge la un club de lupte pentru câini 
au căpătat proporţii îngrijorătoare. Nimic şi este forţat să se confrunte cu tot felul de 
amuzant până aici. Dar atunci când câţiva rase canine, unele mai ciudate ca altele. În 

Regia: Harmony Korinefuncţionari români primesc vizita oficialilor toată această aventură epică şi încercările lui 
Cu: Matthew McConaugheydin Spania şi trebuie să pună la cale o de a se întoarce la stăpână, 

misiune specială, iar spaniola lor constă în Gen film: ComedieRex se va îndrăgosti iremediabil şi se va 
Hola, mamacita, Shakira, Pique, lucrurile se Durata: 95 minutedescoperi pe sine altfel decât se credea.
complică. Pornim în misiune, dar care-i aia? Premiera în România: 29.03.2019

Moondog este un personaj rebel care îşi 15 - 21 martie 2019
22 - 28 martie 2019 trăieşte viaţa după regulile proprii.Ora 17:00

Ora 20:00
18 martie, filmul nu rulează

Informaţii suplimentare: 
tel: 0242-312800 şi site:www.culturalcl.ro Regia: Jordan Peele
Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Mai , nr. Cu: Yahya Abdul-Mateen II, Elisabeth Moss, 
5ARegia: Philippe de Chauveron Anna Diop, Lupita Nyong'o, Kara Hayward
Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 2D): 8 Cu: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Gen film: Horror, Thriller
lei – copii cu vârste de maxim 14 ani; 12 lei – Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau, Noom Durata: 120 minute
persoane cu vârste peste 14 aniDiawara Premiera în România: 22.03.2019
Nu se efectuează rezervări. Biletele pot fi Gen film: Comedie, Dramă Liniştea unei familii devine haos când cumpărate cu o săptămână înainte de data 

Rating: AG dublurile lor le bat la uşă şi încep să îi spectacolului. În zilele de luni filmul rulează 
Durata: 99 minute terorizeze. începând cu ora 20.00.
Premiera în România: 15.03.2019
Claude şi Marie Verneuil sunt în mijlocul unei Vineri, 29 martie 2019: 12:30
noi crize de familie. Cei patru soţi ai celor Sâmbătă, 30 martie 2019: ora 10:30 şi 12:30
patru fiice ale lor hotărăsc, din diverse Duminică, 31 martie 2019: ora 10:30 şi 
motive, să părăsească Franţa. Iată-i, în acest 12:30
sequel, imaginându-şi traiul pe alte 
meleaguri.

15 - 21 martie 2019
29 - 31 martie 2019Ora 20:00

Ora 17:00

Să nu ucizi(2D) 

Corgi, Căţeii reginei - 3D 
(varianta dublată)

Faci sau taci - 2D 

The Beach Bum - 2D 

Noi - 2D Cu ce ţi-am mai greşit noi, 
Doamne?(2D) 

Dumbo - 3D (varianta 
dublată)

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 15 martie – 1 aprilie 2019

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.

Corgi, Căţeii reginei Cu ce ţi-am mai greşit noi, Doamne? 
Să nu ucizi Faci sau taci Noi Dumbo  The Beach Bum 

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

Învierea Domnului să-ţi umple sufletul de lumină, 
ochii de lacrimile bucuriei, mintea de gânduri 

frumoase şi inima de iubire! 

Hristos a Înviat!
Iulian Iacomi, preşedinte PSD Călăraşi

Bucuria vine din lucruri mărunte. Liniştea vine din 
suflet. Lumina vine din inima fiecăruia. 

Paşte Fericit!
Viorel Ivanciu, preşedinte PNL Călăraşi

Învierea Domnului să vă aduca armonie în casă şi în 
gând, împăcare şi regăsirea înţelepciunii în sânul 

familiei. 

Hristos a înviat!
Deputat Cristian Sefer, vicepreşedinte PSD Călăraşi

Fie ca Paştele să-ţi întârească încrederea şi speranţa! 

Hristos a înviat!
Marius Sbârcea, preşedinte TSD Călăraşi

Fie ca bucuria Învierii Domnului să vă aducă în suflet 
linişte, pace şi fericirea de a petrece aceste clipe 

magice alături de cei dragi. 

Hristos a înviat!
Petre Ţone, primarul mun. Olteniţa

Fie ca lumina Învierii Mântuitorului să vă inunde casa 
şi să vă aducă numai armonie, fericire şi multă iubire. 

Paşte fericit!
Marian Ichim, consilier judeţean PSD Călăraşi

Lumina Sfintei Învieri să pătrundă în sufletul şi în 
inimile voastre bucurându-vă de minunea Învierii 

Domnului nostru Iisus Hristos!
Constantin Corbu, primarul com. Grădiştea

Hristos a înviat! Sărbătoarea Învierii Domnului 
binecuvântată de lumina sfântă să aducă sentimente 

calde, bogăţie sufletească şi bunăstare într-un ou 
înroşit de iubire şi într-un cozonac delicios precum 

voia bună.
Virgil Dumbravă, SC Proex Instal Consulting SRL

Minunea Învierii lui Iisus să dăinuie în inimile voastre, 
să vă lumineze viaţa şi să vă aducă renaşterea 

credinţei, speranţei şi bucuriei cu bunătate şi căldură 
în suflet. 

Hristos a înviat!
Constantin Anghel, preşedinte Agrozootehnica 

Independenţa SA

Sunt zile când trebuie să ne reamintim să fim mai 
buni, mai plini de dragoste, cu inima caldă şi mai 

deschisă, când lumina sfântă coboară în casele şi în 
inimile noastre. 

Paşte Fericit!
Virgil Diaconu, manager interimar CJCC Călăraşi

Învierea Domnului să vă umple sufletul de lumină, 
ochii de lacrimile bucuriei, mintea de gânduri 

frumoase şi inima de iubire! 

Hristos a Înviat!
Dorinel Dincă, preşedinte AJF Călăraşi
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