
28/06-04/07  Πεμ.-Κυρ.  21.00 & 22.45 Δευ.-Τετ. 21.00 

Θερινός
Κινηματογράφος
Δήμου Αμαρουσίου

“ΜΙΜΗΣ 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ”

Γενικό εισιτήριο 6€ 28/06 - 04/07

Μειωμένο εισιτήριο 4€
ΑΜΕΑ,Άνεργοι ΟΑΕΔ,Μαθητές,Φοιτητές,Στρατευμένοι

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

02/07 - 04/07   Δευ. - Τετ.   22.45 

Καρδιοκατακτητής

                               Κομεντί  2018 | Έγχρ. | Διάρκεια: 90' 

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Λορέν Τιράρ με τους: 
Ζαν Ντιζαρντέν, Μελανί Λοράν, Νοεμί Μερλάν

Le Retour du Héros

Μία κωμωδία ηθών που θυμίζει Τζέιν Όστιν, μία ταινία 
εποχής με επίκαιρα θέματα, ένα ακαταμάχητο δίδυμο 
που ξιφομαχεί με τις λέξεις και μία ρομαντική ιστορία 
των αρχών του 19ου αιώνα στη Γαλλία.
Ο Καρδιοκατακτητής είναι μία απολαυστική μείξη όλων 
αυτών με πρωταγωνιστή τον εξαιρετικό στις κωμωδίες 
και βραβευμένο με Όσκαρ Jean Dujardin και 
συμπρωταγωνίστρια την, εκτός από αιθέρια, 
απρόσμενα ξεκαρδιστική Mélanie Laurent . Τη 
σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Laurent Tirard, σκηνοθέτης 
του τρομερά επιτυχημένου Μικρού Νικόλα, ο οποίος 
συνυπογράφει και το εμπνευσμένο σενάριο.

Γαλλία, 1809. Ο γοητευτικός λοχαγός Neuville (Jean Dujardin) ετοιμάζεται να 
παντρευτεί την αφελή Pauline (Noémie Merlant), όμως ξεσπάει πόλεμος κι 
αναγκάζεται να φύγει για το μέτωπο. Όταν η Pauline δεν λαμβάνει νέα του για μήνες, 
πέφτει σε βαριά μελαγχολία. Για να της φτιάξει το κέφι η αδελφή της Elisabeth 
(Mélanie Laurent) γράφει ψεύτικες και φαντασμαγορικές επιστολές εκ μέρους του 
Neuville, πιστεύοντας ότι ο εξαφανισμένος αρραβωνιαστικός δεν θα ξαναγυρίσει 
ποτέ. Όταν ο Neuville τελικά επιστρέφει αναπάντεχα, τον καλωσορίζουν με δόξες και 
τιμές, αφού κανείς δεν ξέρει ότι στην πραγματικότητα είναι ένας λιποτάκτης και 
δειλός καιροσκόπος. Η Elisabeth, όμως, που ξέρει την αλήθεια, αποφασίζει να τον 
εκθέσει. Οι δύο αντίπαλοι δολοπλόκοι θα αρχίσουν μία διαμάχη, συνωμοτώντας ο 
ένας εναντίον του άλλου με όποιο κόλπο μπορούν να σκεφτούν.

 Η Ληστεία
  Money
                          Θρίλερ 2017 | Έγχρ. | Διάρκεια: 90'

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Τζέλα Μπαμπλουανί με τους: 
Βενσάν Ροτιέ, Μπενουά Μαζιμέλ, Ζορζ Μπαμπλουανί

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.
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