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Spirit neîmblânzit - 2D Văduva neagră - 3D Old - 2D
(variantă dublată)

Raya şi ultimul dragon 
- 3D (variantă dublată)

Croazieră în junglă -  
3D 

Gunpowder Milkshake 
- 2D 

Furia unui om 
periculos - 2D G.I. Joe: Snake Eyes - 

2D 
Încă un rând - 2D 

Scapă, dacă poţi 2! 
Turneul campionilor - 

2D 

Şase persoane, închise fără voia lor într-o 
altă serie de camere de evadare sunt 
forţate să descopere, încet, ceea ce au în 9 – 15 iulie, Ora: 20:00 23 – 29 iulie, Ora: 20:00 
comun … să supravieţuiască. Alăturându-şi Luni, filmul nu va fi proiectat Luni, filmul nu va fi proiectat
forţele ei descoperă, în curând, că toţi au 9 şi 16 iulie, ora: 12:30 Regia: M. Night ShyamalanRegia: Cate Shortland
jucat jocul înainte.10 – 11 iulie şi 17-18 iulie, orele 10:00      Cu: Thomasin McKenzie, Embeth Davidtz, Cu: Scarlett Johansson, Florence Pugh, 

şi 12:30 Rufus Sewell, Abbey Lee, Gael García David Harbour, Rachel Weisz
Bernal, Eliza Scanlen, Vicky KriepsRegia: Elaine Bogan, Ennio Torresan Gen film: Acţiune, Aventuri, SF
Gen film: Dramă, Mister, ThrillerCu: voce – limba română: Alina Chinie Durata: 133 minute; Rating: AP12

(Lucky Prescott), Ionuţ Grama (Jim Premiera în România: 23.07.2021Premiera în România: 09.07.2021
Prescott), Adina Lucaciu (Cora Prescott), O familie aflată în vacanţă într-o zonă Devenită supereroina Văduva neagră, 23 şi 30 iulie, ora: 12:30
Mihai Munteniţă (Potcoavă), Dalma tropicală realizează că plaja izolată pe care misterioasa Natasha Romanoff, maestră în 24 – 25 iulie şi 31 iulie – 1 august, orele Kovacs (Milagro Navarro), Gabi Costin (Al se opresc pentru relaxare, preţ de câteva spionaj şi tehnici de infiltrare, expertă în 10:00 şi 12:30Granger), Gică Andruşcă (James Sr), Adi ore, le accelerează îmbătrânirea, arte marţiale, şi cu o agilitate 

Regia: Don Hall, Carlos López Estrada, Paul Dima (Hendricks), Octavian Mitrică reducându-le viaţa la o singură zi.excepţională, este nevoită să se confrunte 
Briggs(Ghidon),  Alexandra Giurcă (Abigail Ston),  cu forţe la care nu se gândise până acum. 

Ovidiu Tudorache (Morsă), Marina Cu: voce – limba română: Alexandru Acţiunea are loc după evenimentele din 
Flueraşu (Pru Granger), Iura Grosu (Snip Potocean (Benja), Florian Ghimpu (Chai), Captain America: Civil War, atunci când 
Stone), Mike Gheorghiu (Chevron). Smaranda Caragea (Virana), Cătălina Natasha e forţată să îşi înfrunte trecutul.

Chirţan (Raya), Alexandra Badea (Sisu), Gen film: Animaţie, Aventuri, Familie
Valentino Tiron (vânzător), Ciprian Cojenel 30 iulie – 5 august, Ora: 17:00 Durata: 88 minute; Rating: AG
(Căpitanul Şiră), Andreea Gaică (Namaari), Luni, filmul nu va fi proiectatPremiera în România: 02.07.2021 Tudor Morgovan-Cristescu (Wahn),  Andrei 

Regia: Jaume Collet-SerraTomi (Boun),  Geo Morcov (Dang Hai) Lucky Prescott nu şi-a cunoscut niciodată, 
Cu: Dwayne Johnson, Emily Bluntcu adevărat, mama care a murit, o Gen film: Animaţie16 – 22 iulie, Ora: 17:00 Gen film: Acţiune, Aventuri, Comedie, talentată călăreaţă de rodeo din Miradero, Durata: 114 minute; Rating: AGLuni, filmul nu va fi proiectat Familie, Fantasticun orăşel de frontieră. La fel ca aceasta, 

Premiera în România: 18.06.2021Regia: Navot PapushadoLucky nu este un fan al regulilor şi Durata: 127 minute
Tânăra războinică Raya a pierdut tot ce restricţiilor, ceea ce o îngrijorează pe Cora, Cu: Karen Gillan, Michelle Yeoh, Lena Premiera în România: 30.07.2021
conta în viaţă. Dar acum, are şansa de a mătuşa care are grijă de ea. Dar totul se Headey, Paul Giamatti, Angela Bassett Acţiunea este plasată la începutul 
readuce pacea şi unitatea în lumea pe care schimbă când Lucky îl întâlneşte pe Spirit, Gen film: Acţiune, Aventuri, Thriller secolului XX, unde căpitanul Frank, care 
trebuie să o salveze de o forţă malefică. un mustang sălbatic cu o fire conduce o mică ambarcaţiune fluvială, Durata: 114 minute Pentru a reuşi în lupta cu răul, pleacă în independentă, şi când se împrieteneşte cu pleacă împreună cu Lily Houghton, om de Premiera în România:16.07.2021 căutarea ultimului dragon legendary, din doi călăreţi locali, Abigail Stone şi tatăl ei, ştiinţă, şi cu fratele acesteia, într-o Sam a fost crescută de Firmă, un sindicat tărâmul fantastic Kumandra, sperând că Pru Granger, acesta din urmă fiind cel mai misiune în junglă pentru a găsi Arborele al crimei pentru care lucra mama ei. super puterile lui îi vor fi de folos. bun prieten al tatălui lui Lucky. Când un Vieţii, despre care se crede că deţine Acum, cincisprezece ani mai târziu, Sam, Călătoria aceasta este nu numai o căutare, samsar fără inimă şi acoliţii lui îl fură pe puteri vindecătoare. În tot acest timp, cei care a călcat pe urmele mamei ei, este o ci şi o iniţiere importantă.Spirit dimpreună cu ceilalţi cai ca să-i trei trebuie să lupte împotriva animalelor asasină de temut. Pe cât de eficientă, Sam scoată la licitaţie, fetele pornesc în sălbatice şi a unei expediţii germane e pe atât de loială. Dar, când o lovitură de aventura vieţii lor pentru a salva calul care concurente. mare risc dă greş, Sam trebuie să aleagă i-a oferit lui Lucky cel mai preţios dar - 

între loialitatea faţă de Firmă şi protejarea libertatea şi sentimentul că are un scop în 
unei fetiţe inocente, de numai 8 ani, Emily. viaţă. 
Ajunsă acum ea însăşi o ţintă vie, Sam are 

23 – 29 iulie, Ora: 17:00 o singură şansă dacă vrea să scape cu 
Luni, filmul nu va fi proiectatviaţă: să facă echipă cu mama ei şi cu 

30 iulie – 5 august, Ora: 20:00 asociatele acesteia, cunoscute sub numele Regia: Guy Ritchie
de “Bibliotecarele”. Luni, filmul nu va fi proiectat9 – 15 iulie, Ora: 17:00 Cu: Jason Statham, Josh Hartnett, Scott 

Regia: Robert SchwentkeEastwood, Holt McCallanyLuni, filmul nu va fi proiectat
Cu: Henry Golding, Andrew Koji, Úrsula Gen film: Acţiune, ThrillerRegia: Thomas Vinterberg
Corberó, Samara WeavingDurata: 118 minuteCu: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Gen film: Acţiune, Aventuri, SF, ThrillerPremiera în România: 23.07.2021Lars Ranthe, Magnus Millang
Durata: 121 minuteDupă o ambuscadă mortală pe una dintre Gen film: Comedie, Dramă
Premiera în România: 23.07.2021maşinile blindate, Fortico Securities, cu 

Durata: 115 minute; Rating: N15 Snake Eyes este un singuratic ambiţios sediul în Los Angeles, aduce în echipă un 16 – 22 iulie, Ora: 20:00 
Premiera în România: 28.05.2021 care e primit în rândurile clanului japonez angajat nou, misterios, Patrick Hill, care Luni, filmul nu va fi proiectat

Arashikage, după ce îi salvează viaţa celui devine cunoscut pur şi simplu ca „H”. Pe Patru prieteni, toţi profesori la liceu, decid Regia: Adam Robitel
care urma să devină liderul clanului. măsură ce învaţă lucrurile de la partenerul să pună în practică teoria unui psiholog Cu: Taylor Russell, Logan Miller, Thomas Imediat după sosirea lui Snake Eyes în Bullet, H pare a fi iniţial un tip liniştit, cu norvegian conform căreia oamenii s-ar fi Cocquerel, Holland Roden, Indya Moore, Japonia, membrii clanului îl iniţiază în arta capul plecat, pur şi simplu acolo pentru a născut cu un deficit de alcool în sânge şi că Isabelle Fuhrman războinicilor ninja, dar îi oferă şi căminul face o treabă şi pentru a-şi câştiga un consum moderat ne deschide minţile, 

Gen film: Acţiune, Aventuri, Horror, după care tânjea de atâta timp. Când existenţa. Dar când el şi Bullet devin ne face mai creativi şi mai relaxaţi. Fiecare 
Mister, SF, Thriller secretele din trecutul său ies la iveală, ţintele unei tentative de jaf, formidabilele dintre ei acceptă provocarea cu o rigoare 
Durata: 88 minute; Rating: N15 onoarea şi loialitatea lui Snake Eyes sunt abilităţi ale lui H sunt dezvăluite. Nu numai aproape ştiinţifică, sperând că le va face 

puse la încercare, cu riscul ca încrederea că este un expert în tir, care este la fel de Premiera în România: 16.07.2021viaţa mai bună. Deşi, la început, 
celor la care acesta ţine cel mai mult să priceput în lupta corp la corp, dar H este, rezultatele sunt încurajatoare, situaţia Au supravieţuit, dar niciodată n –au 
piară pentru totdeauna...de asemenea, neînfricat, nemilos şi letal.scapă rapid de sub control. scăpat!

Program Cinema 3D / 2D pentru perioada 9 iulie - 5 august 2021Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi

Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi
9 iulie – 5 august 2021.

, instituţie subordonată Consiliului Judeţean 
Călăraşi, vă invită la film. Iată ce pelicule puteţi viziona în perioada 
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