Αγαπεηνί θίινη,
Ο Γεκνηηθόο Κηλεκαηνγξάθνο μεθηλά!
Όζνη αγαπάηε ηελ 7ε Σέρλε θαη ζέιεηε λα δήζεηε από θνληά ηε
καγεία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ αιιά θη εζείο πνπ ζέιεηε λα
απνδξάζεηε από ηε ξνπηίλα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο θαη λα
απνιαύζεηε έλα μερσξηζηό απόγεπκα, θάληε κία ηαηλία ηελ
επθαηξία ζαο λα βγείηε από ην ζπίηη.
Κάζε άββαην θαη Κπξηαθή, απνιαύζηε βξαδηέο
θηλεκαηνγξάθνπ ζηελ αίζνπζα πξνβνιώλ ηνπ πλεδξηαθνύ
Κέληξνπ Καξπελεζίνπ.
Έληαζε θαη κπζηήξην, δξάζε θαη πεξηπέηεηα, γέιην, δξάκα θαη
αίζζεκα, δηάζεκνη εζνπνηνί θαη ζθελνζέηεο, κεγάιεο
παξαγσγέο, ιίγεο κόλν κέξεο κεηά ηελ πξώηε ηνπο πξνβνιή..
ππάξρνπλ όια εδώ, ζην πλεδξηαθό Κέληξν.
αο πεξηκέλνπκε... ζην δηθό καο ζηλεκά!
ηο σλεδρηαθό Κέληρο ζα ιεηηοσργήζεη αλαλεφκέλο
θσιηθείο από ηο "Γισθοπιαζηείο" ηες πόιες κας κε δεζηό
ποπ-θορλ,
αλαυσθηηθά θαη ροθήκαηα, όπφς…ηαηρηάδεη
ζηης θηλεκαηογραθηθές βραδηές κας.
(Δελ επηηρέπεηαη ε κεηαθορά ζλαθ ζηο τώρο ηοσ
σλεδρηαθού Κέληροσ εθηός θσιηθείοσ).
Καηάιιειο γηα όιες ηης ειηθίες
Καηάιιειο, επηζσκεηή γοληθή
ζσλαίλεζε
Απαραίηεηε γοληθή ζσλαίλεζε
Αθαηάιιειο θάηφ ηφλ 15
Αθαηάιιειο γηα αλειίθοσς

ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ

Γεληθή
είζνδνο:6€
Φνηηεηηθό,
καζεηηθό,
άλεξγνη:4€
Μέιε ζπιιόγνπ
ΑΜΔΑ δσξεάλ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ
άββαηο 21 & Κσρηαθή 22 Ιαλοσαρίοσ 2017
Ώρα: 18:00

«Οη Εστούιεδες»

άββαηο 28 & Κσρηαθή 29 Ιαλοσαρίοσ 2017
Ώρα: 20:00

«The Bachelor»

Κηλούκελα τέδηα, 92'
θελοζεζία: Μάηθ Μίηζει θαη Γνπόιη Νηνξλ

Κφκφδία | 108'

Υπόζεζε: Ζ Πόπη, ε αηζηόδνμε αξρεγόο ησλ Δπρνύιεδσλ, θαη ν δηακεηξηθά
αληίζεηόο ηεο ραξαθηήξαο, ν Μπξαληο, ζα πξέπεη λα επηβηβαζηνύλ ζε κηα
πεξηπέηεηα πνπ ζα ηνπο ηαμηδέςεη καθξηά από ηνλ κνλαδηθό θόζκν πνπ
γλώξηδαλ κέρξη ζήκεξα

Παίδοσλ: Γηάλλεο Ενπγαλέιεο, Γηάλλεο Σζηκηηζέιεο, Καηεξίλα Γεξνληθνινύ,
Απόζηνινο Σόηζηθαο, Θαλάζεο Βηζθαδνπξάθεο, Νίθνο Βνπξιηώηεο, Λεπηέξεο
Διεπζεξίνπ, Αγνξίηζα Οηθνλόκνπ, Δπηπρία Φαλαξηώηε
θελοζεζία: Αληώλεο σηεξόπνπινο

Ώρα: 20:00

«Allied»
Μεηαθξαζκέλνο Σίηινο: ύκκαρνη

Καηαζθοπηθή, 124'
Παίδοσλ: Μπξαλη Πηη, Μαξηόλ Κνηηγηάξ, Σδάξελη Χάξηο, Λίδη Κάπιαλ
θελοζεζία: Ρόκπεξη Εεκέθηο
Υπόζεζε: Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β` Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ην 1942, ζηελ
Καδακπιάλθα, ν Μαμ Βάηαλ, έλαο βξεηαλόο πιεξνθνξηνδόηεο, γλσξίδεηαη κε
ηε Μαξηάλ Μπνζεδνύξ, κηα γαιιίδα αληηζηαζηαθή. Οη δπν ηνπο ζα εξσηεπηνύλ
θαηά ηε δηάξθεηα κηαο απνζηνιήο δνινθνλίαο θαη όηαλ μαλαζπλαληεζνύλ
έπεηηα από θαηξό ζην Λνλδίλν, ν έξσηάο ηνπο ζα αλαδσππξσζεί. Οη
ακθηβνιίεο όκσο ηνπ Μαμ γηα ηελ Μαξηάλ ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζην λα
πξνρσξήζεη ζε έξεπλα γηα λα κάζεη πνηα αθξηβώο είλαη.

Υπόζεζε: Έλα «ιάζνο» ηεο λύθεο θέξλεη μαλά καδί ηέζζεξηο θίινπο ηεο
θαηαζηξνθήο θαη έλαλ εθξεθηηθό πεζεξό. Πέληε άληξεο αλεβαίλνπλ ζηε
Θεζζαινλίθε λα ηα γθξεκίζνπλ όια. Έλαο πεζεξόο κπαίλεη ζε κηα λεθξνθόξα
κε ζθνπό λα ζθνηώζεη έλαλ έξσηα. Μηα παιηά εξσκέλε ρνξεύεη ηαγθό κε ηηο
αλακλήζεηο ηεο. Έλαο γάκνο πνπ καηαηώλεηαη θαη κηα ζρέζε πνπ μεθηλάεη κε
ην πέπιν ηεο λύθεο λ` αλεκίδεη ζηνλ αέξα ηεο αλεμαξηεζίαο.

