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Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi

Program Cinema 3D|2D în perioada 29 aprilie - 19 mai 2022
Durata: 126 minute
Premiera în România: 06.05.2022
Dr. Stephen Strange foloseşte o vrajă interzisă care deschide
poarta către multivers şi inclusiv către o versiune alternativă
a lui însuşi, iar ameninţarea adusă de acest eveniment pare
prea mare chiar şi pentru puterile combinate ale lui Strange,
Wong şi Wanda Maximoff.

Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie
Călăraşi, instituţie subordonată
Consiliului Judeţean Călăraşi, vă invită la
film. Iată ce pelicule puteţi viziona la
Cinema 3D | 2D în perioada 29 aprilie 19 mai 2022.

Iepurele găină şi hamsterul
întunericului - 2D
(variantă dublată)
Vineri, 13 mai, ora 12.30
Sâmbătă, 14 mai şi duminică, 15 mai, orele 10.00 şi 12.30
Regia: Ben Stassen, Benjamin Mousquet
Cu: Ben Schwartz, Idris Elba, Jim Carrey, James Marsden
Gen film: Acţiune, Aventuri, Comedie, Familie,SF
Clasificare: AG
Premiera în România: 01.04.2022
Plasată într-o lume fantastică, luxuriantă, animaţia lui Ben
Stassen şi Benjamin Mousquet urmăreşte aventurile
tânărului Chickenhare, născut jumătate găină - jumătate
iepure. Adoptat de regele Peter, faimos aventurier, şi dornic
să fie acceptat şi iubit aşa cum este, Chickenhare vrea să aibă
parte de propria mare aventură chiar şi aşa, stângaci, cum
este. După ce marele răufăcător al ţinutului - unchiul său evadează şi ameninţă să-l înlăture pe tatăl lui adoptiv de pe
tron, eroul nostru...

Băieţii răi - 3D
(variantă dublată)

Clasificare: AG
Premiera în România: 01.04.2022
Plasată într-o lume fantastică, luxuriantă, animaţia lui Ben
Stassen şi Benjamin Mousquet urmăreşte aventurile
tânărului Chickenhare, născut jumătate găină - jumătate
iepure. Adoptat de regele Peter, faimos aventurier, şi dornic
să fie acceptat şi iubit aşa cum este, Chickenhare vrea să aibă
parte de propria mare aventură chiar şi aşa, stângaci, cum
este. După ce marele răufăcător al ţinutului - unchiul său evadează şi ameninţă să-l înlăture pe tatăl lui adoptiv de pe
tron, eroul nostru...

Vineri, 29 aprilie, ora 12.30
Sâmbătă, 30 aprilie şi duminică, 1 mai, orele: 10.00 şi 12.30
Regia: Pierre Perifel
Cu: Sam Rockwell, Marc Maron, Craig Robinson, Awkwafina
Gen film: Acţiune, Animaţie, Comedie
Durată: 100 minute
Clasificare: AG
Premiera în România: 15.04.2022
O echipă criminală de haiduci patrupezi este pe cale să
înfăptuiască cea mai provocatoare escrocherie de până acum
- să devină cetăţeni model. Dar când, după ani de
nenumărate furturi şi fiind cei mai căutaţi răufăcători din
lume, gaşca este în sfârşit prinsă, dl. Wolf încheie o
înţelegere (pe care nu intenţionează să o respecte) pentru a-i
salva pe toţi din închisoare: Băieţii răi se vor face buni.

Vikingul - 2D
29 aprilie - 1 mai, orele 17.00 şi 20.00
3 - 5.mai, ora 18:00
Regia: Robert Eggers
Cu: Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman,
Ethan Hawke
Gen film: Acţiune, Aventuri, Dramă, Istoric, Thriller
Durata: 137 minute
Premiera în România: 29.04.2022
Vikingul este un thriller epic despre răzbunare care
explorează cât de departe poate merge un prinţ viking
pentru a căuta dreptate pentru tatăl său ucis.

Iepurele găină şi hamsterul
întunericului - 2D
(variantă dublată)
Vineri, 6 mai, ora 12.30
Sâmbătă, 7 mai şi duminică, 8 mai, orele 10.00 şi 12.30
Regia: Ben Stassen, Benjamin Mousquet
Cu: Ben Schwartz, Idris Elba, Jim Carrey, James Marsden
Gen film: Acţiune, Aventuri, Comedie, Familie,SF

Downton Abbey: O nouă eră - 2D

Doctor Strange în multiversul
nebuniei - 2D
6 - 8 mai, orele 17.00 şi 20.00
10 - 12 mai, ora 18:00
Regia: Sam Raimi
Cu: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel
McAdams, Chiwetel Ejiofor
Gen film: Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Thriller

13 - 15 mai, orele 17.00 şi 20.00
17 - 19 mai, ora 18:00
Regia: Simon Curtis
Cu: Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Laura Carmichael,
Jim Carter
Gen film: Dramă, Romantic, Dragoste
Durata: 125 minute
Premiera în România: 13.05.2022
Revenirea mult aşteptată în cinematografe a fenomenului
global reuneşte distribuţia iubită în povestea călătoriei
neaşteptate, dar nu mai puţin grandioase, în sudul Franţei
pentru a dezvălui misterul vilei proaspăt moştenite de
contesa văduvă.
Noul film va continua de unde a ramas primul. Asa cum stim,
Mary nu este conducatorul titular al mosiei insa ea conduce
efectiv acest spectacol. Asa ca vom merge mai departe cu
aceasta poveste. Incercam sa marcam aceasta schimbare faptul ca familia Crawley de la Donwton se afla in anii '30 - ca
un inceput al lumii moderne.

