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29 БЕРЕЗЕНЯ

СЕЛФІ ІЗ ПЕКЛА
SELFIE FROM HELL

Жанр: фільм жахів
Режисер: Ердал Сейлан
У ролях: Елісон Уолкер, Тоні Жиру, Міла Адамс
Синопсис:
Відеоблогер Джулія приїжджає в гості до своєї кузини Ханни та
раптово захворює. Її дивна хвороба викликає у Ханни підозри.
Після того як в її будинку відбуваються незрозумілі речі, Ханна
починає шукати відповіді в інтернеті. Вона знаходить записи
в блозі Джулії і виявляється глибоко зануреною в мережу —
надто глибоко — в тому місці, де жах не знає меж.

ЧЕРВЕНЬ

СВІТ МАЙБУТНЬОГО
FUTUREWORLD

Жанр: фантастичний бойовик
Режисер: Джеймс Франко, Брюс Тьєррі Чунг
Продюсер: Моніка Бакарді, Джей Девіс, Джеймс Франко
Сценарист: Джеремі Чунг, Джей Девіс, Брюс Тьєррі Чунг
В ролях: Джеймс Франко, Мілла Йовович, Сьюкі Вотерхаус
Синопсис:
Молодий чоловік, що живе в постапокаліптичному світі в стилі
«Божевільного Макса», змушений відправитися в ризиковану
подорож в похмурий і небезпечний світ пустелі, щоб відшукати
ліки для хворої матері.

СЕРПЕНЬ

ВІЛЛІ ТА КРУТІ ТАЧКИ
WHEELY

Жанр: анімація
Режисер: Іскрі Крю
Синопсис:
Якщо якийсь автомобіль і був народжений для гонок, то це Віллі.
Тричі чемпіон з вуличних гонок в Гаскет-Сіті і наймолодший
учасник чемпіонату світу. Весь світ у його коліс! На жаль, його
найбільшій мрії не судилося збутися. У вирішальному заїзді він
не впорався з керуванням і впав у глибоку річку. Віллі програв
вперше у житті, і ця рана ніколи не загоїться. Але колеса повинні
продовжувати крутитися.
Віллі влаштовується на роботу звичайним таксі і час від часу
змагається з міськими машинами. І тільки після несподіваного
зіткнення з прекрасною італійською машинкою Белою він починає розуміти, що,крім жаги швидкості, в житті є важливіші речі.

ЛИСТОПАД

ТРОЛЬ:
КАЗКА ПРО ХВІСТ
TROLL: THE TALE OF A TAIL
Жанр: анімація, пригоди
Синопсис:
Далеко-далеко в дрімучому лісі є маленьке королівство тролів.
Сталася біда — під час забігу найсильніших король Грім потрапив в капкан і перетворився на камінь. На трон зійшов його
злий брат...
Юний принц Трим може врятувати свого батька і все королівство, але для цього він повинен відправитися в небезпечну
подорож у світ людей.

