
1-ва прожекция: на 16-ти септември 2022 г. (петък) от 18:30 часа 

  

Те бяха готови за всичко, но не и да се съберат отново… 

Разказ за група забравени рок музиканти. Те се разделят 

преди повече от 30 години, когато са били на върха на 

славата си и изглежда, че няма нищо, което да ги събере 

отново. С времето вкусовете на публиката се променят, а 

бандата е напълно забравена. В настоящия момент 

членовете й са изпокарани помежду си до смърт, всеки от 

тях живее съвсем различен живот и тъне в неизвестност. 

Жанр:  Комедия, Продължителност: 111 минути 

 

 

2-ра прожекция: на 23-ти септември 2022 г. (петък) от 15:00 часа 

Реджи е обикновен пуяк, но е различен – по-слаб и по-умен. 
Ненадейно помилван от президента за Деня на 
благодарността, той се наслаждава на живота заедно с 
Първото семейство. Но когато е отвлечен от Джейк – 
самотният бунтар с мисия – той е ужасен и не иска да 
загърби безгрижния живот. Знаейки, че пуйките не са 
почетни гости за празника, а вкусна храна, Джейк и Реджи 
трябва спешно да измислят план как да се заличат от 
менюто, като се върнат назад във времето – до първия Ден 
на благодарността… а до сегашния остават броени дни.. 
Жанр: Анимация, Комедия, Приключенски 
Продължителност: 91 минути, Формат: 2D 

 

3-та прожекция: на 23-ти септември 2022 г. (петък) от 18:30 часа  

История, вдъхновена от живота на банкера Атанас Буров. 

Действието се развива през 1944-та година, по време на 

Втората световна война. Любовна история, която се развива 

между съдбите на героите на Диляна Попова (Мария) и 

Асен Блатечки, който влиза в ролята на прочутия банкер 

Атанас Буров. В късните си години американецът Джордж 

(в ролята Бен Крос) се завръща към своите спомени, за да   

разкаже събитията от онези години.    

Жанр: Драма, Продължителност: 102 минути 



4-та прожекция: на 29-ти септември 2022 г. (четвъртък) от 15:00 часа 

 На малък екзотичен остров живеят дружелюбният 

папагал Мак и приятелите му животни. И макар да са в 

същински рай, Мак не спира да мечтае за далечни 

земи, копнеейки да опознае света… 

Една сутрин, след силна буря, той и другарите му 

откриват на брега чудато двукрако създание – 

Робинзон Крузо. Мак веднага вижда в него билета си за 

напускане на острова в търсене на непознати земи. 

Робинзон, от своя страна, бързо осъзнава, че 

единственият му начин да оцелее е с помощта на 

папагала и приятелите му. 

Жанр: Анимация, Приключенски Продължителност: 105 минути Формат: 2D 

 

ОЧАКВАМЕ ВИ! 


