Δημ. Κινηματογράφος Δερβενίου, «Το Διάλειμμα»
Εβδομάδα προβολών Πέμπτη 16/8 έως Τετάρτη 22/8
«Η Ληστεία»
Πέμπτη 16/8 - 22:00
Παρασκευή 17/8 - 22:00
Δύο φίλοι μαζί με την αδερφή του ενός αποφασίζουν
να διαρρήξουν το πολυτελές σπίτι ενός άντρα, τον
οποίο είδαν να μεταφέρει εκεί μια βαλίτσα γεμάτη
λεφτά. Αυτό που δεν γνωρίζουν είναι πως πρόκειται
για ένα κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος, το οποίο
εκβιάζει η μαφία των ναρκωτικών.
Θρίλερ 2017 | Έγχρ. | Διάρκεια: 90'
Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Τζέλα Μπαμπλουανί με
τους: Βενσάν Ροτιέ, Μπενουά Μαζιμέλ, Ζορζ
Μπαμπλουανί

«Οι Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ,
στο Μιζούρι»
Σάββατο 18/8 – 21:00 προβολή
της ταινίας «1968»
Σάββατο 18/8 – 23:00
Κυριακή 19/8 – 22:00
Νοικιάζοντας τρεις διαφημιστικές πινακίδες στην είσοδο
της πόλης, μια μητέρα καταγγέλλει την τοπική
αστυνομία, η οποία δεν έχει βρει τον ένοχο για το
βιασμό και τη δολοφονία της κόρης της, μέσα από τις
ανακοινώσεις που αναρτά.
Δραματική 2017 | Έγχρ. | Διάρκεια: 115'
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Μάρτιν ΜακΝτόνα
με τους: Φράνσις Μακ Ντόρμαντ, Σαμ Ρόκγουελ,
Γούντι Χάρελσον, Άμπι Κόρνις

«Mamma mia! Here we Go Again»
Δευτέρα 20/8 – 22:00
Τρίτη 21/8 – 22:00
2η Προβολή Τετάρτη 22/8 – 22:30
Η Σόφι, έχοντας χάσει τη μητέρα της Ντόνα ένα
χρόνο πριν, ετοιμάζεται να εγκαινιάσει το
ξενοδοχείο της στο ελληνικό νησί Καλοκαίρι. Δίπλα
της, όμως, βρίσκονται μόνο ο Σαμ, ο ένας από
τους τρεις πατεράδες της, και η Ρόζι με την Τάνια,
οι πιστές φίλες της Ντόνα.
Μιούζικαλ 2018 | Έγχρ. | Διάρκεια: 114'
Αγγλοαμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Ολ
Πάρκερ με τους: Μέριλ Στριπ, Λίλι Τζέιμς,
Αμάντα Σέιφριντ, Κόλιν Φερθ, Σερ

«Εγώ, ο Κολοκυθάκης»
Τετάρτη 22/8 - 21:00
2η Προβολή «Mamma mia! Here we Go
Again» – 22:30
Ο Κολοκυθάκης είναι ένα εννιάχρονο αγόρι που χάνει
τη μητέρα του και μεταφέρεται σε ορφανοτροφείο.
Εκεί πρέπει να αγωνιστεί για να βρει τη θέση του σε
ένα καινούργιο, παράξενο και συχνά εχθρικό
περιβάλλον.
Animation 2016 | Έγχρ. | Διάρκεια: 66'
Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες Ελβετογαλλική ταινία,
σκηνοθεσία Κλοντ Μπαράς

