Δημ. Κινηματογράφος Δερβενίου, «Το Διάλειμμα»
Εβδομάδα προβολών Δευτέρα 16/7 έως Κυριακή 22/7
«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!

«Wonder Wheel»
Πέμπτη 19/7 22:00
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Γούντι Άλεν με τους: Κέιτ Γουίνσλετ, Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, Τζέιμς
Μπελούσι, Τζούνο Τεμπλ
Στο Κόνι Άιλαντ των ’50s ένας νεαρός ναυαγοσώστης αφηγείται την ιστορία ενός υπαλλήλου λούνα παρκ
και της απογοητευμένης με τη ζωή της συζύγου του.

«Η Συμμορία των 8»
Σάββατο 21/7 - 22:00
Κυριακή 22/7 - 22
Πέντε χρόνια, οκτώ μήνες και 12 ημέρες... Τόσο πήρε στη
μόλις αποφυλακισμένη Ντέμπι Όσεαν να σχεδιάσει τη
μεγαλύτερη ληστεία της ζωής της. Ξέρει ακριβώς τι
χρειάζεται: μια ομάδα από τις καλύτερες στον τομέα τους,
ξεκινώντας από την πρώην παρτενέρ της στο έγκλημα, Λου.
Οι δυο τους επιστρατεύουν τις υπόλοιπες «ειδικούς»: την
κοσμηματοπώλη Αμίτα, την πορτοφολού Κοστάνς, την εξπέρ
κλεπταποδόχο Τάμι, τη χάκερ Νάιν Μπολ και τη σχεδιάστρια
μόδας Ρόουζ. Ο στόχος είναι 150 εκατομμύρια δολάρια σε
μορφή διαμαντιών, τα οποία θα κοσμούν τον λαιμό της
παγκοσμίου φήμης ηθοποιού Ντάφνε Κλούγκερ, όσο θα
βρίσκεται το επίκεντρο της εκδήλωσης της χρονιάς, του Met
Gala. Θεωρητικά, το σχέδιο δεν μπάζει από πουθενά. Στην
πράξη, όμως, πρέπει να αποδειχτεί εξίσου αψεγάδιαστο με τα
πολυπόθητα διαμάντια, αν η συμμορία θέλει να πετύχει το
στόχο της και να τη βγάλει καθαρή.

