ΑΠΡΙΛΙΟ
άββαην 1 & Κπξηαθή 2 Απξηιίνπ 2017
Ώξα: 18:00

«Η Σαηλία Lego Batman»
Κηλνύκελα ρέδηα, 104'
θελνζεζία: Κξηο ΜαθΚέη
Τπόζεζε: Παξάιιεια κε ηνπο θαθνπνηνύο ηεο Γθόζακ ίηη, νη νπνίνη
ζπλαζπίδνληαη ππό ηελ αξρεγία ηνπ Σδόθεξ, ν κνλαρηθόο θη εγσπαζήο
Μπάηκαλ έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηα παηξηθά ηνπ θαζήθνληα, θαζώο
πηνζεηεί… θαηά ιάζνο έλα ππάθνπν νξθαλό αγόξη.
Ώξα: 20:00

«LA LA LAND»
Μηνύδηθαι , 126'
Παίδνπλ: Ράηαλ Γθόζιηλγθ, Έκα ηόνπλ, Ρόδκαξη Νηεγνπίη, Σδνλ Λέηδελη
θελνζεζία: Νηάκηελ αδέι
Τπόζεζε: Έλαο πηαλίζηαο ηεο ηδαδ θαη κηα ζεξβηηόξα πνπ ζέιεη λα γίλεη
εζνπνηόο εξσηεύνληαη, ζπλερίδνληαο λα θπλεγνύλ ηα όλεηξά ηνπο ζην
ζύγρξνλν Λνο Άληδειεο.

Αλαλεώλνπκε ηα θηλεκαηνγξαθηθά
καο ξαληεβνύ ηνλ Οθηώβξε.
Δπραξηζηνύκε πνιύ γηα ηε ζηήξημή ζαο.
Καηάιιειν γηα όιεο ηηο ειηθίεο
Καηάιιειν, επηζπκεηή γνληθή
ζπλαίλεζε
Απαξαίηεηε γνληθή ζπλαίλεζε
Αθαηάιιειν θάηω ηωλ 15
Αθαηάιιειν γηα αλειίθνπο

ΔΚΔΠΠΠΑΓΗΚ

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

ΜΑΡΣΙΟ
άββαην 18 & Κπξηαθή 19 Μαξηίνπ 2017

άββαην 4 & Κπξηαθή 5 Μαξηίνπ 2017
Ώξα: 18:00

«Σξαγνύδα»
Κηλνύκελα ρέδηα, 108'
θελνζεζία: Γθαξζ Σδέληλγθο
Τπόζεζε: Ο Μπάζηεξ Μνπλ, έλα θνάια πνπ ρξεηάδεηαη επεηγόλησο κηα
εκπνξηθή επηηπρία γηα λα πεξηζώζεη ην ζρεδόλ ρξενθνπεκέλν ζέαηξό ηνπ,
απνθαζίδεη λα δηνξγαλώζεη έλαλ αλνηρηό ζε όινπο δηαγσληζκό ηξαγνπδηνύ.
Ώξα: 20:00

«xXx: Δπαλεθθίλεζε»
Πεξηπέηεηα, 107'
Παίδνπλ: Βηλ Νηίδει, άκηνπει Λ.Σδάθζνλ, Νηόλη Γηελ
θελνζεζία: Νηη Σδέη Καξνύδν
Τπόζεζε: Ο πξώελ αζιεηήο ησλ extreme sports πνπ έγηλε εηδηθόο
πξάθηνξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο xXx, Εάληεξ Κέηηδ, δεη θαη βαζηιεύεη, απιώο
είρε ζθόπηκα ζθελνζεηήζεη ην ζάλαηό ηνπ, ώζηε λα απνηξαβερηεί θαη λα δήζεη
κηα θπζηνινγηθή δσή. Σώξα, ν Εάληεξ θαιείηαη λα επηζηξέςεη από ηελ απηόεμνξία θαη λα «αλαζηεζεί» γηα λα ζηξαηνινγήζεη κηα νκάδα πνπ ζα
αληηκεησπίζεη ηνλ αλειέεην Εηάλγθ θαη ηε ζπκκνξία ηνπ..

Ώξα: 20:00

«Πελήληα Πην θνηεηλέο Απνρξώζεηο ηνπ Γθξη»
Γξακαηηθή Δξωηηθή, 115' |
Παίδνπλ: Νηαθόηα Σδόλζνλ, Σδέηκη Νηόξλαλ, Κηκ Μπέηζηλγθεξ, Μάξζηα Γθέη
Χάξληελ
θελνζεζία: Τζέιμς Φόλεϊ
Τπόζεζε: Ζ Αλαζηάδηα (Άλα) ηηι (Νηαθόηα Σδόλζνλ) απνθαξδησκέλε από
ηα ζθνηεηλά κπζηηθά ηνπ πιεγσκέλνπ ζπλαηζζεκαηηθά λεαξνύ επηρεηξεκαηία
Κξίζηηαλ Γθξέη (Σδέηκη Νηόξλαλ), έρεη δηαθόςεη ηε ζρέζε ηνπο θη έρεη μεθηλήζεη
κηα θαηλνύξηα θαξηέξα ζ’ έλαλ εθδνηηθό νίθν, έρνληαο λα αληηκεησπίζεη θαη ηελ
έληνλε πνιηνξθία ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο. Όκσο, ν πόζνο ηεο γηα ηνλ Γθξέη
θπξηαξρεί αθόκα ζε θάζε ηεο ζθέςε θη έηζη, όηαλ εθείλνο πξνζπαζεί λα
δειεάζεη ηελ Άλα γηα λα επηζηξέςεη ζηε δσή ηνπ, πξνηείλνληάο ηεο κηα λέα
ζπκθσλία, εθείλε δελ κπνξεί λα ηνπ αληηζηαζεί.

άββαην 25 & Κπξηαθή 26 Μαξηίνπ 2017
Ώξα: 18:00

«Η Μπαιαξίλα θαη ν Μηθξόο Δθεπξέηεο»
Κηλνύκελα ρέδηα, 89'
θελνζεζία: Έξηθ άκεξ, Δξίθ Βαξέλ

άββαην 11 & Κπξηαθή 12 Μαξηίνπ 2017
Ώξα: 20:00

«Η Ρόδα ηεο κύξλεο»
Γξακαηηθή, 95'
Παίδνπλ: Σάζν Ννύζηα, Δπγελία Γεκεηξνπνύινπ, Λήδα Πξσηνςάιηε,
Γηνύιηθα θαθίδα
θελνζεζία: Γηώξγνο Κνξδέιιαο
Τπόζεζε: ηελ Αζήλα ηνπ 1987 ν Γεκήηξεο εηνηκάδεη κηα έθζεζε πάλσ ζηελ
θαζεκεξηλή δσή ησλ Διιήλσλ ηεο κύξλεο θαη, ςάρλνληαο, αλαθαιύπηεη ζε
έλα ηνύξθηθν παιηαηδίδηθν έλα καησκέλν λπθηθό. Αλαδεηώληαο ηελ ηζηνξία
ηνπ, θαηαιήγεη ζηε Ρόδα, κηα γεξαηά θπξία πνπ δεη κε ηελ εγγνλή ηεο θαη δελ
ζέιεη λα κνηξαζηεί κε θαλέλαλ ην παξειζόλ ηεο.

Τπόζεζε: ηε Γαιιία ηνπ 1879 ε κηθξή Φειίζηα, πνπ έρεη πάζνο κε ην ρνξό,
θαη ν θίινο ηεο Βίθηνξ, ν νπνίνο ζέιεη λα γίλεη κεγάινο εθεπξέηεο, ην ζθάλε
από ην νξθαλνηξνθείν ζηε Βξεηάλε θαη θαηαθζάλνπλ ζην Παξίζη,
απνθαζηζκέλνη λα θπλεγήζνπλ ηα όλεηξά ηνπο.
Ώξα: 20:00

«John Wick: Κεθάιαην 2»
Πεξηπέηεηα, 122'
Παίδνπλ: Κηάλνπ Ρηβο, Ρηθάξλην θακάξηζην, Ίαλ Μαθ έηλ, Ρνύκπη Ρόνπδ
θελνζεζία: Σζαλη ηαέιζθη
Τπόζεζε: Ο γλώξηκνο καο εθηειεζηήο θαιείηαη λα μεπιεξώζεη έλα παιηό ηνπ
ρξένο ζε έλαλ Ηηαιό καθηόδν. Γηα λα γίλεη απηό, πξέπεη ζθνηώζεη ηε
κεγαιύηεξε αδεξθή ηνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θεθαιή ηεο Κακόξα. Όζν πεξλάεη
ε ώξα όκσο νη ερζξνί ηνπ Γνπίθ πνιιαπιαζηάδνληαη κε γεσκεηξηθή πξόνδν.

