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Conferinţa Anuală pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria

Ziua Cooperării Europene 2019

Regia: Kim Hagen Jensen, Tonni ZinckCentrul Judeţean de Cultură şi 
Cu: Rasmus Botoft, Emilie Koppel, Martin Creaţie Călăraşi, instituţie 
Buchsubordonată Consiliului Judeţean 
Gen film: Animaţie Vineri, 10 iunie, ora: 12.30Călăraşi, vă invită la film. Iată ce 
Durata: 81 minute Sâmbătă, 11 iunie şi duminică, 12 iunie, pelicule puteţi viziona la Cinema 
Clasificare: AG orele: 10.00 şi 12.30

3D / 2D în perioada 27 mai - 16 Premiera în România: 27.05.2022 Regia: Kim Hagen Jensen, Tonni Zinck
iunie 2022. După ce descoperă că are o putere Cu: Rasmus Botoft, Emilie Koppel, M.  Buch

supranaturală - aceea de a crea şi controla Gen film: Animaţie
visele celor din jur - tânăra Mina decide să-i Durata: 81 minute
dea o lecţie surorii ei vitrege, care o supără Clasificare: AG
mereu.

Premiera în România: 27.05.2022
După ce descoperă că are o putere 
supranaturală - aceea de a crea şi controla 
visele celor din jur - tânăra Mina decide să-i 
dea o lecţie surorii ei vitrege, care o supără 
mereu.

Cu: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Val Kilmer
Gen film: Acţiune, Dramă
Durata: 131 minute
Premiera în România: 27.05.2022
După mai mult de 30 de ani în armată, ca 
unul din cei mai buni aviatori, Pete Mitchell 
se întoarce acolo unde a început, dar cu 
misiunea de a-şi pune în slujba celor nou 
recrutaţi abilităţile sale extraordinare de pilot 
de teste, chiar dacă asta înseamnă să nu 
avanseze în rang, aşa cum ar fi meritat.

Vineri, 27 mai, ora: 12.30
Sâmbătă, 28 mai şi duminică, 29 mai, orele: 

10.00 şi 12.30
Regia: Laurent Zeitoun, Theodore Ty
Cu: Laurie Holden, K. Branagh, Olivia Cooke 03 - 05.06.2022, orele: 17.00 şi 20.00 
Gen film: Animaţie   07 – 09.06.2022, ora: 18.00
Durată: 92 minute Regia: Iura Luncaşu
Clasificare: AG

Cu: Smiley, Ada Galeş, Celina Enea
Premiera în România: 13.05.2022

Gen film: Dramă, Comedie 10 - 12.06.2022, orele: 17.00 şi 20.00 Georgia Nolan are 16 ani şi visează să fie 
Durata: 99 minuteprima femeie pompier din lume. Când un 14 - 16.06.2022, ora: 18.00

piroman misterios începe sa provoace Clasificare: AP12 Regia: Colin Trevorrow
incendii pe Broadway, pompierii newyorkezi Premiera în România: 25.02.2022 Cu: Daniella Pineda, Bryce Dallas Howard, 
încep să dispară fără explicaţie. Tatăl Chris Pratt, Jeff Goldblum, Sam Neill, Laura Alex, un regizor de succes, trece printr-o Georgiei, Shawn, este chemat de la pensie de Dernperioadă a vieţii sale în care se luptă cu primarul metropolei pentru a investiga 

Gen film: Acţiune, Aventuri, SF, Thriller depresia, în ciuda succesului pe care îl are în dispariţiile. Disperată să-şi ajute tatăl şi să 
plan profesional. După ce îşi anunţă familia Durata: 146 minutesalveze oraşul, tânăra se deghizează, 
că se reîntoarce în satul natal, ei decid să îl devenind "tânărul Joe", şi se alătură unei Premiera în România: 10.06.2022
urmeze, şi doar cu ajutorul lor reuşeşte să echipe de pompieri independenţi care La patru ani după ce Isla Nublar a fost 
depăşească momentele dificile.încearcă să-l oprească pe piroman. distrusă, dinozaurii trăiesc şi vânează alături 
De-a lungul filmului, încercarea lui Alex de a de oamenii din întreaga lume. Acest echilibru 
scăpa de depresie este împiedicată de fragil va remodela viitorul şi va determina, 
diferite evenimente tragi-comice, însă odată pentru totdeauna, dacă fiinţele umane 

27 - 29.05.2022, orele: 17.00 şi 20.00 Vineri, 3 iunie, ora: 12.30 descoperă adevăratul sens al vieţii şi că vor rămâne prădătorii de vârf pe o planetă pe 
31.05. – 02.06.2022, ora: 18.00 familia, iertarea şi dragostea sunt leacul Sâmbătă, 4 iunie şi duminică, 5 iunie, orele: care o împărtăşesc acum cu cele mai 

Regia: Joseph Kosinski 10.00 şi 12.30 pentru orice. înfricoşătoare creaturi ale istoriei.

Fabrica de vise - 2D 
(variantă dublată)

Inimă de foc:        
Neînfricata - 2D

Odată pentru  

totdeauna - 2D 

Jurassic World:     
Dominaţia - 2D 

Fabrica de vise - 2D 
Top Gun: Maverick - 2D (variantă dublată)

Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi

Program Cinema 3D / 2D în perioada 27 mai - 16 iunie 2022

Purtarea măştii este obligatorie în 
incinta Cinematografului, iar sala 
se va ocupa la o capacitate de 
maxim 50% când rata de incidenţă 
Covid-19 pe municipiu este sub 1,5 
la mia de locuitori.
Vă aşteptăm la film!

PROGRAM CASIERIE
MARŢI - JOI: 16.00 - 21.00
VINERI: 12.30 - 21.00
SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ: 9.00-21.00
LUNI, CINEMATOGRAFUL ESTE 
ÎNCHIS.

Nu ai cum! Nu ai cum să rămâi indiferent la un spectacol pe un şi dedicare, creând cu migală o Fräulein cum nu am mai văzut până 
asemenea text cum sunt "Gaiţele" lui Kiriţescu. În primă instanţă, acum). Nu am cum să nu vorbesc şi despre triunghiul amoros, 
râzi cu lacrimi. Şi după aia împietreşti pentru că realizezi că râzi de strălucit intepretat de Diana Cavallioti (ce Wanda a făcut, câtă 
tine, de familia ta, de poporul ăsta. senzualitate, câtă feminitate şi putere interioară clotitoare!), 

Andreea Chiriţescu (o Margareta uimitor de stăpână pe sine, "Gaiţele" reprezintă caracterizarea perfectă a românismului în cele 
arătând o latură a personajului pe care nu o mai văzusem până mai crunte, intime şi lipsite de măşti momente ale sale. Iar 
acum) şi Tudor Istodor (un Mircea autentic, original şi aducând ceva spectacolul produs de Cortina Ag a reuşit să surprindă foarte bine 
din eleganţa lui Ovidiu Iuliu Moldovan). Gabriel Fătu, Ioana Ancea atmosfera aceasta de tragi-comedie naţională morbidă. Scenografia 
şi Ion Ionuţ Ciocia si-au adus contribuţia lor foarte importantă în foarte bine gândită şi uşor de manevrat, cu puternice accente 
cele trei roluri comice ale lui Ianache, Colette şi Georges Duduleanu, româneşti interbelice în ceea ce priveşte decoraţiunile casei, dar şi 
fiii şi nora Anetei. Nu în ultimul rând, în micul doar foarte grăitorul coloana sonoră au contribuit din plin la construcţia mediului în care 
rol al Zamfirei, a strălucit prin bucuria jocului Mariangela Coldea, familia Duduleanu îşi desfăşoară viaţa lor infam de autohtonă.
aducând în prim-plan un rol care de obicei este trecut cu vederea. Şi 

M-am bucurat să redescopăr 4 actriţe deosebite în cele 4 roluri 
toată această simfonie teatrală a fost condusă cu mână sigură de 

principale feminine: Maia Morgenstern (o Aneta Duduleanu teribil 
regizorul Gelu Colceag.

de credibilă, cu accente comice puternice, dar neîngroşate), 
Carmen Tănase (de data asta, o Zoia de excepţie, simpatică, dar şi Preţ bilet: 130 lei
cu forţă de expresie scenică), Virginia Rogin (una din cele mai 
rafinate, complexe şi magistrale actriţe făcând şi aici un rol de zile Biletele se pot achiziţiona de la Centrul Judeţean de Cultură şi 
mari, în Lena) şi Adriana Trandafir (acest munte de talent, pasiune Creaţie Călăraşi şi şi www.ticketstore.ro.

Invitaţie la teatru:  - Marţi, 31 mai, ora 20.00Gaiţele
Sala Barbu Ştirbei va găzdui marţi, 31 mai, începând cu ora 20.00, o comedie de 5 stele.
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