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În perioada 17-19 iunie 2022, pasionaţii de istorie şi comun unic şi promovarea produsului turistic comun 
toate persoanele interesate au fost invitaţi să „Hamangia - prima civilizaţie a Europei Vechi" prin 
descopere situri arheologice, expoziţii şi diferite dezvoltarea "Centrului Hamangia" din Cernavodă şi 
artefacte, cu ocazia Zilelor Europene ale Arheologiei. îmbunătăţirea atractivităţii sitului arheologic "Parcul 
Şi cum regiunea transfrontalieră dintre România şi Arheologic Durankulak - Hamangia" din Shabla.
Bulgaria este o regiune bogată în istorie, Programul Prin proiectul Podurile Timpului (ROBG–128) 
Interreg V-A România – Bulgaria reprezintă o implementat de UAT Oraşul Turnu Măgurele şi de 
oportunitate ideală prin care comunităţile sunt Municipalitatea Nikopol, Bulgaria s-au efectuat 
stimulate să descopere şi să se conecteze cu lucrări de construcţie pentru restaurarea cetăţii lui 
patrimoniul arheologic din regiune. Prin Axa Mircea cel Bătrân, din Turnu Măgurele şi pentru 
Prioritară 2: O regiune verde, Programul urmăreşte construirea parcului arheologic din Nikopol cu d rum 
creşterea numărului de vizite la siturile finanţate şi la de acces către Biserica săpată în stâncă. Informaţii 
obiectivele de patrimoniu cultural si natural prin suplimentare sunt disponibile pe portalul 
evidenţierea moştenirii culturale comune şi www.thebridgesoftime.com    
creşterea gradului de coeziune. Astfel, actorii din Pentru a afla mai multe despre Programul Interreg V-
domeniu  au ocazia de a-şi face cunoscute 
cercetările, descoperirile şi munca lor, aducând 
istoria mai aproape de cei interesaţi.

A România–Bulgaria şi proiectele transfrontaliere Partenerii proiectului HAMANGIA (ROBG–407), UAT 
implementate, vă invităm să accesaţi pagina de Oraşul Cernavodă şi Municipalitatea Shabla, Bulgaria, 
internet www.interregrobg.eu. intenţionează să restaureze patrimoniul cultural 

www.interregrobg.eu
      Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

Programul Interreg V-A România – Bulgaria la întâlnire cu istoria

Gru, un „Fanboy" al grupului de ticăloşi cunoscuţi sub numele de descoperi că până şi băieţii răi au nevoie de puţin ajutor de la Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, 
Vicious 6, elaborează un plan pentru a fi suficient de rău pentru prietenii lor.instituţie subordonată Consiliului Judeţean Călăraşi, 
a se alătura lor. Când Vicious 6 îşi concediază liderul, legendarul 

vă invită la Cinema 3D | 2D, în perioada 1 - 14 iulie luptător Wild Knuckles, Gru devine interesat pentru a deveni 
2022. noul lor membru. 

Lucrurile se înrăutăţesc doar după ce Gru le fură o piatră 
preţioasă, cu ajutorul Minionilor, devenind brusc inamicul mortal 
al Vârfului răului. Pe fugă, Gru şi Minionii se vor îndrepta spre o 
sursă puţin probabilă de sfaturi, Wild Knuckles însuşi, şi vor 
descoperi că până şi băieţii răi au nevoie de puţin ajutor de la 
prietenii lor.

1 - 3 iulie, orele 17.00 şi 20.00;
5 - 7 iulie, ora 18.00 

Luni, filmul nu va fi proiectat.
Regia: Baz Luhrmann
Cu: Tom Hanks, Austin Butler
Gen film: Biografic, Dramă, Muzical
Durata: 159 minute
Premiera în România: 24.06.2022
Povestea lui Elvis  este văzută prin prisma relaţiei sale complicate 
cu managerul său enigmatic, colonelul Tom Parker. Povestit din 
perspectiva lui Parker, filmul se adânceşte în dinamica relaţiei 
complexe dintre cei doi, care se întinde pe o perioadă de peste 
20 de ani, de la ascensiunea lui Presley la faimă, până la vedeta 
fără precedent care a schimbat cursul istoriei, pe fundalul 
peisajului cultural în evoluţie şi al pierderii inocenţei în America. 
În centrul acestei călătorii se află unul dintre oamenii importanţi 
şi influenţi din viaţa lui Elvis, Priscilla Presley.

8 iulie, ora 12.30
9 - 10 iulie, orele 10.00 şi 12.30

Regia: Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan del Val
Cu: Alan Arkin, Steve Carell, Lucy Lawless, Jean-Claude Van 
Damme, Michelle Yeoh

8 - 10 iulie, orele 17.00 şi 20.00;Gen film: Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie
12 - 14 iulie, ora 18.00 Durata: 90 minute

Luni, filmul nu va fi proiectat.Premiera în România: 01.07.2022Vineri, 1 iulie, ora 12.30
În anii 1970 , Felonius Gru, în vârstă de doisprezece ani, a crescut Regia: Taika WaititiSâmbătă, 2 iulie şi duminică, 3 iulie, orele 10.00 şi 12.30
în suburbii. Gru, un „Fanboy" al grupului de ticăloşi cunoscuţi Cu: Taika Waititi, Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Regia: Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan del Val sub numele de Vicious 6, elaborează un plan pentru a fi suficient Bale, Chris Hemsworth, Karen GillanCu: Alan Arkin, Steve Carell, Lucy Lawless, Jean-Claude Van de rău pentru a se alătura lor. Când Vicious 6 îşi concediază 

Gen film: Acţiune, Aventuri, FantasticDamme, Michelle Yeoh liderul, legendarul luptător Wild Knuckles, Gru devine interesat 
Gen film: Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie Premiera în România: 8 iulie 2022pentru a deveni noul lor membru. 
Durata: 90 minute Lucrurile se înrăutăţesc doar după ce Gru le fură o piatră În al patrulea film Marvel, dedicat zeului tunetului, Thor face 
Premiera în România: 01.07.2022 echipă cu Valkyrie, Korg, dar şi cu fosta lui iubită, Jane Foster preţioasă, cu ajutorul Minionilor, devenind brusc inamicul mortal 

al Vârfului răului. Pe fugă, Gru şi Minionii se vor îndrepta spre o pentru a i se opune lui Gorr, un supervillain care vrea să În anii 1970, Felonius Gru, în vârstă de doisprezece ani, a crescut 
sursă puţin probabilă de sfaturi, Wild Knuckles însuşi, şi vor extermine casta zeilor.în suburbii. 

Elvis (2D)

Minionii 2 (3D variantă dublată)

Thor: Iubire şi tunete (2D) 

Minionii 2 (3D variantă dublată)

Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi

Program Cinema 3D | 2D în perioada 1 - 14 iulie 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.
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