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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ CINEVILLE : 

13 Ιουνίου έως 19 Ιουνίου 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ! ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ! 

 

ALADDIN (Μεταγλ.) 
 
Ο Aladdin είνα ένας γοητευτικός αλητάκος ο οποίος ζει στους δρόμους της πόλης Agrabah. Η Jasmine είναι η κόρη του Σουλτάνου η οποία όμως θα το 
σκάσει από το παλάτι επειδή δεν θέλει να ακολουθήσει τον νόμο που την αναγκάζει να παντρευτεί κάποιον πρίγκιπα και όχι όποιον αγαπά εκείνη. Ο 
Τζαφάρ, ο σατανικός σύμβουλος του Σουλτάνου, έχει σκοπό να γίνει αυτός ο άρχοντας του βασιλείου αλλά για να το καταφέρει χρειάζεται ένα μαγικό 
λυχνάρι το οποίο είναι κρυμμένο στη Σπηλιά των Θαυμάτων. Ο μόνος που μπορεί να μπει σε αυτό το μαγικό μέρος και να πάρει το λυχνάρι είναι ο 
Aladdin. Μέσα στο λυχνάρι ζει ένα μαγικό Τζίνι το οποίο μπορεί να εκπληρώσει τρεις ευχές σε κάθε νέο του αφέντη. Έτσι θα ξεκινήσει η πιο μαγική και 
επική περιπέτεια της Disney! 
 

Σκηνοθεσία: ΓΚΑΪ ΡΙΤΣΙ 
Πρωταγωνιστούν: ΜΙΝΑ ΜΑΣΟΥΝΤ, ΝΑΟΜΙ ΣΚΟΤ, ΓΟΥΙΛ ΣΜΙΘ 
Διάρκεια: 2:00 
Καταλληλότητα:  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
Είδος: ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ 
 
ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ: 
Σαβ. /Κυρ.: 17:00 – ΑΙΘΟΥΣΑ 2 
 
Trailer: https://youtu.be/VquLrKrmqqg 

 

Κανονικό 2D: 7€ 

Μειωμένο 2D: 5€ 

Κάθε Τετάρτη – Όλοι Μειωμένο: 5€ 

Κανονικό 3D: 8€ 

Μειωμένο 3D: 7€ 

Παιδικό + Παιδική ταινία 3D: 6€ 

Κάθε Τετάρτη – Όλοι Μειωμένο 3D: 7€ 

http://www.cinevilletripolis.wordpress.com/
https://www.facebook.com/CineVille.Cinema/
https://youtu.be/VquLrKrmqqg
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ΠΟΚΕΜΟΝ:ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΠΙΚΑΤΣΟΥ 

POCKEMON: DETECTIVE PIKACHU 

 
O ατσίδας ντετέκτιβ Χάρι Γκούντμαν εξαφανίζεται μυστηριωδώς, ωθώντας έτσι τον 21χρονο γιο του Τιμ να ανακαλύψει τι συνέβη. Στην έρευνα τον βοηθά 

ο πρώην συνεργάτης του Χάρι, ο Ντετέκτιβ Πίκατσου: ένας ξεκαρδιστικός, αξιαγάπητος σούπερ μπελάς που μπορεί να μπερδέψει ακόμα και τον ίδιο του 

τον εαυτό. Συνειδητοποιώντας ότι έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους, καθώς ο Τιμ είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να μιλάει με τον 

Πίκατσου ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια συναρπαστική περιπέτεια για να ξεδιπλώσουν το μυστήριο. Ψάχνουν για ίχνη κάτω από τα νέον φώτα των 

δρόμων της Ράιμ Σιτι - μιας σύγχρονης μητρόπολης όπου οι άνθρωποι και τα Πόκεμον ζουν δίπλα-δίπλα και συναντούν μία σειρά από χαρακτήρες 

Πόκεμον. Σταδιακά ξεδιπλώνεται μία συγκλονιστική πλοκή, καθώς απειλείται η ειρηνική συνύπαρξη των Πόκεμον με τους ανθρώπους, αλλά και ολόκληρο 

το σύμπαν τους. 

 

Σκηνοθεσία: ΡΟΜΠ ΛΕΤΕΡΜΑΝ 

Πρωταγωνιστούν: ΤΖΑΣΤΙΣ ΣΜΙΘ, ΡΑΪΑΝ ΡΕΪΝΟΛΝΤΣ, ΚΑΘΡΙΝ ΝΙΟΥΤΟΝ, ΚΕΝ ΓΟΥΑΤΑΝΑΜΠΕ, ΜΠΙΛ ΝΑΪ, ΡΙΤΑ ΟΡΑ 

Διάρκεια: 1:45 

Καταλληλότητα:  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

Είδος: ΚΩΜΩΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 

 

ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ: 

Πεμ. /Παρ. /Σαβ. /Κυρ. : 19:40 – ΑΙΘΟΥΣΑ 2 

Δευ. /Τρι. /Τετ.: 22:00 – ΑΙΘΟΥΣΑ 2 

 

 

Trailer: https://youtu.be/b9k4qXmPgQU 

 

http://www.cinevilletripolis.wordpress.com/
https://www.facebook.com/CineVille.Cinema/
https://youtu.be/b9k4qXmPgQU
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X-MEN: Ο ΜΑΥΡΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 

X-MEN: DARK PHOENIX 

 
Αυτή είναι η ιστορία της αγαπημένης ηρωίδας των X-MEN, Τζιν Γκρέι, καθώς εξελίσσεται στον εμβληματικό Μαύρο Φοίνικα. Κατά τη διάρκεια μιας 

επικίνδυνης αποστολής διάσωσης στο διάστημα, η Τζιν βάλλεται από μια κοσμική δύναμη που τη μεταμορφώνει στην πιο ισχυρή μεταλλαγμένη που έχει 

υπάρξει ποτέ. Παλεύοντας με την ασταθή και αυξανόμενη δύναμή της αλλά και τους προσωπικούς της δαίμονες, η Τζιν βγαίνει εκτός ελέγχου και φέρνει 

στο χείλος της διάλυσης την οικογένεια των X-MEN αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη. Αυτή είναι η πιο έντονη και συναισθηματική ταινία X-MEN που έγινε 

ποτέ. Είναι η κορύφωση των 20 χρόνων ταινιών X-MEN, με την οικογένεια των μεταλλαγμένων που γνωρίζουμε και αγαπάμε να πρέπει να αντιμετωπίσει 

τον πιο ολέθριο εχθρό μέχρι τώρα - έναν από αυτούς. 

 

Σκηνοθεσία: ΣΑΪΜΟΝ ΚΙΝΜΠΕΡΓΚ 

Πρωταγωνιστούν: ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΟΡΕΝΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΟΥΛΤ, ΜΑΪΚΛ ΦΑΣΜΠΕΝΤΕΡ, ΤΖΕΣΙΚΑ ΤΣΑΣΤΕΪΝ, ΕΒΑΝ ΠΙΤΕΡΣ, ΣΟΦΙ ΤΕΡΝΕΡ, ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ 

ΣΙΠ, ΚΟΝΤΙ ΣΜΙΤ-ΜΑΚΦΙ, ΤΖΕΪΜΣ ΜΑΚΑΒΟΪ, ΤΑΪ ΣΕΡΙΝΤΑΝ 

Διάρκεια: 1:50 

Καταλληλότητα:  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 12 

Είδος: ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 

 

ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ: 

Πεμ. /Παρ. /Σαβ. /Κυρ. : 22:20 – ΑΙΘΟΥΣΑ 2 

Δευ. /Τρι. /Τετ.: 19:40 – ΑΙΘΟΥΣΑ 2 

 

Trailer: https://youtu.be/DT1Y0lSX6ys 

 

http://www.cinevilletripolis.wordpress.com/
https://www.facebook.com/CineVille.Cinema/
https://youtu.be/DT1Y0lSX6ys

