
ФИЛМСКИ ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НОВОГ САДА 

Четвртак, петак, субота, недеља,  

понедељак, уторак и среда 

28. јул – 3. август 2016. 
 

17:30  

ЛЕДЕНО ДОБА  
Велики удар - 3D 

Публика коначно може да ужива у највећој авантури симпатичних јунака.  
Филм се приказује у синхронизованој 3D верзији. 
Свима познати јунаци боре се на свој начин да спрече смак света од астероида 
који уништавају Земљу. Читаву серију несрећних догађаја, као и увек, покреће 
веверица Скрет. Његова епска потрага за одбеглим жиром га катапултира у 
свемир, где низ космичких догађаја прети уништењу целог света. Како би се 
спасли од катастрофе, Мени, Сид и Дијего напуштају свој дом и крећу у нове 

авантуре, у егзотичне земље у којима упознавају мноштво нових ликова. 
 

19:00 

ЈЕДНАКИ 
Еquals, Србија, 2014, 116 мин. 
Режиja: Дејан Караклајић, Ивица Видановић, Игор Стоименов, Дарко 
Лунгулов, Милош Петричић, Младен Ђорђевић 
Улоге: Мирјана Карановић, Небојша Глоговац, Сергеј Трифуновић, 
Нела Михаиловић, Радослав Миленковић, Марко Гверо, Мила 
Манојловић, Марко Николић, Маша Дакић, Милица Цикуша,Ненад 
Окановић, Лана Караклајић, Срђан Милетић 

Омнибус о дечјим правима и проблемима са којима најмлађи чланови друштва морају да се носе. Свака прича 
бави се једном темом и има свог јунака. Посебан куриозитет пројекта је чињеница да су сви аутори ангажовани 
на овом пројекту, као чин личне и друштвене одговорности, радили потпуно бесплатно. Али, хуманитарна страна 
пројекта никако не умањује његову уметничку димензију. 
 

 

21:00       

СУБУРА 
Suburra, Italy / France, 2015, 130 min. 
Режија: Stefano Sollima 
Улоге: Pierfrancesco Favino, Greta Scarano, Jean-Hugues Anglade 
Дрзак, напет и бруталан трилер редитеља познате италијанске серије о мафији 
(„Гомора“). 
Субура је италијански „неоноар“ филм по новели Карла Бонинија и Ђанкарла де 
Каталда, о корупцији у политици и гангстерском рату у Риму у тренутку највеће 
духовне кризе. 
Мафијаш познат по надимку Самурај жели да градић у околини Рима претвори у 
Атлантик Сити. Успева да на своју страну привуче корумпираног политичара и 
моћног кардинала, који га штите. Локални мафијаши су се, наизглед, сложили да 
на томе раде заједно.  
Али мир не траје дуго, што може да му уништи велики сан. 

 
Цена улазнице 300 динара. Билетарница ради од 18 часова.  


