Δημ. Κινηματογράφος Δερβενίου, «Το Διάλειμμα»
Εβδομάδα προβολών Παρασκευή 13/7 έως Τετάρτη 18/7
«Μετά την Καταιγίδα»
Παρασκευή 13/7 - 22:00
Σάββατο 14/7 - 22:00
Μετά το χτύπημα του πιο φονικού τυφώνα στην
ιστορία του Ειρηνικού ωκεανού, η Τάμι Όλντμαν
(Σέιλιν Γούντλεϊ) ξυπνά στη μέση της θάλασσας για να
βρει τον αρραβωνιαστικό της άσχημα τραυματισμένο
και το σκάφος τους κατεστραμμένο. Δεν υπάρχει
κανένας τρόπος να επικοινωνήσει με κάποιον ή να
βγει από τον ωκεανό, καθώς το πλησιέστερο λιμάνι
είναι 1.500 μίλια μακριά. Με τον χρόνο να την κυνηγά
και τις μνήμες του δυστυχήματος να δυναμώνουν, η
Τάμι πρέπει να βρει γρήγορα ένα τρόπο για να σώσει
τον εαυτό της και τον άνδρα που αγαπά. Μια αληθινή
ιστορία για τη δύναμη της αγάπης και το ένστικτο της
επιβίωσης, με την υπογραφή του Μπαλτάζαρ
Κορμάκουρ, σκηνοθέτη της συναρπαστικής
περιπέτειας «Έβερεστ».
Σκηνοθεσία: Μπαλτάζαρ Κορμάκουρ
Ηθοποιοί: Σέιλιν Γούντλεϊ, Σαμ Κλάφλιν, Τζέφρι Τόμας
Διάρκεια: 96 λεπτά
Είδος ταινίας: ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
Καταλληλότητα ταινίας: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 12

«Το Νησί των Σκύλων»
Κυριακή 15/7 - 21:30
Λίγα λόγια για την ταινία
Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Ατάρι Κομπαγιάσι,
ενός 12χρονου προστατευόμενου του διεφθαρμένου
Δημάρχου Κομπαγιάσι. Όταν, με Προεδρικό Διάταγμα,
αποφασίζεται να μεταφερθούν όλοι οι σκύλοι της πόλης
Μεγκασάκι σε μία αχανή χωματερή, ονόματι Νησί των
Σκουπιδιών, ο Ατάρι ξεκινά μόνος του την αναζήτηση
του σκύλου-σωματοφύλακά του, Σποτς. Εκεί, με τη
βοήθεια μίας αγέλης ημίαιμων φίλων, αρχίζει ένα επικό
ταξίδι που θα καθορίσει την τύχη και το μέλλον
ολόκληρης της Νομαρχίας.

«Ο Χιονάνθρωπος»
Δευτέρα 16/7 - 22:00
Τρίτη 17/7 - 22:00
Eνα κορίτσι ξυπνά κι αναζητά τη μητέρα του. Το σπίτι άδειο.
Στον κήπο ένας χιονάνθρωπος με το φουλάρι της μητέρας
του τυλιγμένο στο λαιμό του. Ο συναισθηματικά ασταθής
αστυνόμος Χάρι Χόλε και η ομάδα του ξεκινούν την έρευνα
για μια απλή, φαινομενικά, δολοφονία κι ανακαλύπτουν
έναν ανησυχητικό αριθμό γυναικών που έχουν χαθεί στη
διάρκεια των τελευταίων χρόνων. Ενας κατά συρροή
δολοφόνος παίζει διεστραμμένα παιχνίδια στρατηγικής στην
έδρα του και ο Χάρι Χόλε καλείται να μπει στο μυαλό του,
αλλιώς ένας ακόμα χιονάνθρωπος θα εμφανιστεί κι άλλη μια
γυναίκα θα δολοφονηθεί.
Βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο του Τζο Νέσμπο, ένα από
όσα έχουν πρωταγωνιστή τον ελαφρώς (ή και λίγο
παραπάνω) «κατεστραμμένο» μα ιδιοφυή ντετέκτιβ της
αστυνομίας του Οσλο, Χάρι Χόλε, ο «Χιονάνθρωπος»
φιλοδοξεί να μας συστήσει τον πρωταγωνιστή ενός εν
δυνάμει franchise, που έρχεται στην οθόνη με την φόρα
ενός εκδοτικού φαινομένου.

«Η Ζουγκλοπαρέα»
Τετάρτη 18/7 - 21:30
Όταν η ζούγκλα βρίσκεται σε κίνδυνο αναλαμβάνει
η ζουγκλοπαρέα!
Μια ξεκαρδιστική ταινία γεμάτη τρυφερούς
χαρακτήρες και ατελείωτη δράση έχοντας ως
επίκεντρο τη σημασία της φιλίας και της
οικογένειας που θα μείνει αξέχαστη στους μικρούς
μας φίλους!

