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Μίμης Φωτοπουλος, θερινός κινηματογράφος Δήμου Αμαρουσίου

ΧΟΡΗΓΟΙ

11/05 Παρασκευή 20.30
Μήνυμα Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη,
Cine «Μίμης Φωτόπουλος»
Φίλες και Φίλοι,
Η αίθουσα του «Μίμης Φωτόπουλος» είναι
και φέτος έτοιμη να μας υποδεχτεί. Στον
γνώριμο φιλόξενο χώρο του θα δίνουμε και
πάλι το συνήθη ραντεβού μας με τους
αγαπημένους ήρωες και πρωταγωνιστές της
μεγάλης οθόνης.
Και αυτό το καλοκαίρι, θα συντροφεύει τα
βράδια μας με ταινίες, ως επί το πλείστον,
πρώτης προβολής αλλά και παλαιότερες,
όλες υψηλής ποιότητας. Από ταινίες
δράσης, κοινωνικές, αισθηματικές μέχρι
κωμωδίες και κινούμενα σχέδια, θα
συνθέτουν τις επιλογές διασκέδασης των φίλων της έβδομης τέχνης.
Και φέτος, όπως και κατά τα προηγούμενα χρόνια, θέλουμε ο
δημοτικός μας κινηματογράφος να παραμείνει δημοφιλή και προσιτή
πρόταση ψυχαγωγίας για όλους, προσφέροντας ξεχωριστές στιγμές
χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Για αυτό εξακολουθούμε όλα αυτά τα
χρόνια να διατηρούμε στα χαμηλότερα επίπεδα της αγοράς την τιμή
εισόδου μας.
Θέλουμε όλοι ανεξαιρέτως, με τις συντροφιές τους να απολαύσουν
και το φετινό καλοκαίρι αξέχαστες κινηματογραφικές βραδιές σε ένα
περιβάλλον δροσερό σε αυτή την όμορφη γωνιά της πόλης μας.
Γιώργος Πατούλης
Δήμαρχος Αμαρουσίου
Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε

Φερδινάνδος
Ferdinand

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Animation 2017 | Έγχρ. | Διάρκεια: 106'
Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Κάρλος Σαλντάνα
Ο Φερδινάνδος είναι ένας γιγαντόσωμος, αλλά
καλόκαρδος ταύρος, ο οποίος παρεξηγείται ως ανήμερο
θηρίο, συλλαμβάνεται και αποστέλλεται σε μια ειδική
φάρμα, απ’ όπου θα καταλήξει είτε στην αρένα των
ταυρομαχιών είτε στον χασάπη.

10/05-13/05 Πεμ.-Σαβ.-Κυρ . 20.30 & 22.40
Παρ. 22.30
Οι Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ,
στο Μιζούρι
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Δραματική 2017 | Έγχρ. | Διάρκεια: 115'
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Μάρτιν ΜακΝτόνα με
τους: Φράνσις Μακ Ντόρμαντ, Σαμ Ρόκγουελ, Γούντι
Χάρελσον, Άμπι Κόρνις
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.

10/05-16/05 Δευτ.-Τετ. 20.45

Το Κορίτσι στην Ομίχλη
La Ragazza Nella Nebbia / The Girl in the Fog
Αστυνομική 2017 | Έγχρ. | Διάρκεια: 128'
Ιταλική ταινία, σκηνοθεσία Ντονάτο Καρίζι με τους: Τόνι
Σερβίλο, Ζαν Ρενό, Αλέσιο Μπόνι
Ο έμπειρος και σταρ των media αστυνόμος Φόγκελ
καταφθάνει στο Άβεσο, ένα απομονωμένο αλπικό
χωριό, για να διαλευκάνει την εξαφάνιση ενός 16χρονου
κοριτσιού, μέλους μιας ιδιότυπης μα φιλήσυχης
θρησκευτικής σέκτας.

