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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) 

mediul online. Este un plus şi, ca suntem o conducere tânără, suntem cu atât României? Nu vor putea uita uşor acest Aflată pe lista de candidaţi propusă 
preşedinte executiv al PSD Călăraşi, sunt mai motivaţi să câştigăm aceste alegeri. lucru!de PSD pentru alegerile 
mulţumită de cum a decurs până acum Este dificil, dar am toată convingerea că ne Pe de altă parte, călărăşenii vor vota în europarlamentare, senatoarea 

parte şi emoţional, iar aici va conta modul Roxana Paţurcă, preşedinte 
în care aceştia percep modul în care 

executiv al organizaţiei judeţene România a evoluat sub guvernarea PSD. Din 
PSD Călăraşi a vorbit în interviul acest punct de vedere, este extrem de 
acordat mai jos de punctele forte important să prezentăm alegătorilor toate 

realizările obţinute de guvernul nostru: ale partidului, de mesajele pe care 
creşterea economică în doi ani consecutiv, le transmite alegătorilor, subliniind 
de 7% în 2017 şi de 4,1% în 2018, creşterea că PSD propune, în esenţă, o listă 
salariilor şi pensiilor, creşterea alocaţiilor 

de patrioţi care vor apăra la pentru copii, încurajarea antreprenoriatului 
Bruxelles şi Strasbourg interesele şi a firmelor cu capital românesc, toate 
ţării noastre. acestea demonstrând seriozitatea care 

caracterizează guvernarea PSD.

Doamnă senator, suntem în mijlocul De ce călărăşenii ar putea opta pentru 
campaniei electorale. Cum au decurs lista de candidaţi ai partidului, acolo unde 
lucrurile până acum şi ce aşteptări aveţi figuraţi şi dumneavoastră?
până la final? Vă întreb eu pe dvs: de ce nu ar vota cu noi 
PSD Călăraşi a început în forţă această miile de călărăşeni cărora le-au fost 
campanie, aşa cum aţi putut vedea. Cum crescute pensiile în timpul guvernării PSD? 
precizam şi cu alte ocazii, tactica noastră Sau sutele de profesori şi medici cărora le-
politică este de a merge la pas prin tot au fost crescute salariile? Sau de ce nu ar 
judeţul, pentru a convinge oamenii de vota cu noi miile de călărăşeni care au 
justeţea cauzei noastre, aceea de a trimite văzut cum sistemul de irigaţii din Călăraşi a 
patrioţi în Europa cu ocazia alegerilor fost modernizat şi care acum îi ajută în 
europarlamentare. agricultură? Sau de ce nu ar vota cu noi 

această campanie pe care sperăm să o putem clasa pe primul loc în Călăraşi, Am fost alături de colegii mei şi de membrii miile de călărăşeni care au simţit un plus de câştigăm. contrazicând calculele politice pe care şi le PSD, cărora le mulţumesc şi pe această cale bunăstare în ultimii doi ani?fac unii membri ai Opoziţiei. PSD Călăraşi are o conducere tânără, pentru că mă sprijină în această campanie, 
Care ar fi mesajul clar, concis pe care-l dinamică, dar cu o vădită experienţă în Care ar fi punctele forte ale PSD pentru pe străzile din Călăraşi şi în comunele din 

susţine PSD în această campanie?plan politic, electoral. Va reuşi organizaţia a câştiga alegerile europarlamentare?judeţ. Am discutat cu oamenii şi sunt 
pe care o conduceţi împreună cu domnul Trimiteţi, prin votul vostru, patrioţi în surprinsă de faptul că aceştia, spre Avem o serie de puncte forte, dar tebuie să 
Iacomi să se claseze pe primul loc în topul Europa! Acesta este mesajul şi acest lucru îl deosebire de campania precedentă, cunosc înţelegem întâi că alegerile 
preferinţelor călărăşenilor pe 26 mai importanţa alegerilor europene şi cunosc şi europarlamentare diferă de orice alt tip de spunem alegătorilor: votând lista 
seara?rolul important al eurodeputaţilor în alegeri - miza lor este trimiterea în candidaţilor PSD, votaţi patrioţi care vor 

Parlamentul European. Este un lucru Domnul preşedinte Iacomi are o experienţă Parlamentul European a celor mai patrioţi apăra interesele României la Bruxelles şi 
pozitiv, este un semn al faptului că cetăţenii importantă în viaţa politică din Călăraşi şi a dintre români, a celor cărora le pasă de Strasbourg. 
din judeţul Călăraşi au început să se trecut, la fel ca şi mine şi la fel ca mulţi alţi România şi a celor care doresc să apere 
informeze în ceea ce priveşte Uniunea colegi, prin nenumărate campanii. Astfel, interesele ţării la Bruxelles.

Articol comandat de Partidul Social Europeană şi instituţiile fundamentale. având pe de o parte experienţa noastră, pe Din acest punct de vedere, cum ar putea 
Democrat – PSDde alta dorinţa de a demonstra că merităm Pe de altă parte, spre deosebire de alte călărăşenii să uite faptul că anul trecut, în 
CUI mandatar financiar coordonator: funcţiile politice pe care le ocupăm acum în dăţi, acum PSD abordează mult mai multe An Centenar, eurodeputaţii Opoziţiei au 
41190008fruntea organizaţiei, eu cred că, deşi canale de comunicare cu cetăţenii, inclusiv iniţiat şi votat o rezoluţie împotriva 

î î 

î 
î î 

n PSD Călăraşi

Roxana Paţurcă: Trimiteţi, prin 
votul vostru, patrioţi în Europa!
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