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Aquet cataleg es una mostra de les pel·licules mes vistes, per altres pel·licules, pregunteu-nos.
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¿Quién mató a Bambi?
Direcció: Santi Amodeo
Intèrprets : Quim Gutiérrez, Ernesto Alterio, Julián Villagrán, Enrico Vecchi, Clara
Lago, Úrsula Corberó, Joaquín Núñez, Carmina Barrios.
Sinopsi : Dos joves amics han de trobar la manera d'aconseguir que el president de
la companyia per la qual treballen, i que és el sogre d'un d'ells, torni sa i estalvi a
casa, ja que per estranyes circumstàncies es troba tancat i semidespullat al ma-leter
del seu cotxe. Paral·lelament a aquesta història, un empresari aclaparat pels deutes
i el seu soci intenten un segrest exprés, encara que, per una sèrie de
desafortunades coincidències, acaben segrestant al seu pare per equivocació. A
partir d'aquí, els problemes creixen...

12 años de esclavitud
Direcció: Steve McQueen
Intèrprets Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch , Paul
Dano, Paul Giamatti, Lupita Nyong’o, Sarah Paulson, Brad Pitt, Alfre Woodard,
Garret Dillahunt, Scoot McNairy.
Sinopsi : Basada en fets reals, "12 anys d'esclavitud" reflecteix la lluita d'un
home per la seva llibertat i supervivència. Dues dècades abans de la Guerra Civil
nord-americana, Solomon Northup, un home lliure de raça negra que vivia a
l'estat de Nova York, va ser segrestat i venut com a esclau. En els anys se-güents,
en els quals va conèixer la crueltat -personificada per un despietat pro-pietari
d'esclaus- i també l'amabilitat en moments inesperats, Solomon va llui-tar no
només per conservar la seva vida, sinó també la seva dignitat. En el dot-zè any
del seu suplici, una trobada casual amb un abolicionista canadenc va canviar la seva vida per sempre.
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3 bodas de más
Direcció: Javier Ruiz Caldera
Intèrprets : Inma Cuesta, Martiño Rivas, Quim Gutiérrez, Paco León, Rossy de
Palma, María Botto, Laura Sánchez, Berto Romero.
Sinopsi : Hi ha alguna cosa pitjor que el teu ex nuvi es casi amb una altra i et
convidi al seu casament? Sí, que et passi tres vegades en un mateix mes, no
saber dir que no, i que l'únic a qui aconsegueixis convèncer perquè t'acompanyi sigui el teu nou becari. Un al·lèrgic al compromís, un surfista passat de
rosca, i un transsexual altament atractiu ... Tres ex nuvis per a tres casaments.
Un còctel explosiu per la Ruth, que haurà de fer front al seu passat i decidir
amb qui vol compartir el seu futur.

Avions
Direcció : Klay Hall
Durada : 92 min.
Gènere : Animació, comèdia, familiar.
Sinopsi :
El seu protagonista és Dusty, un avió que somia participar en una competició
aèria d'alta volada. En Dusty, però, no va ser construït per competir, ja que
malauradament ... té por de les altures! Així que recorre a l'experimentat
aviador Skipper per tal que l'ajudi a classificar-se, i poder, així, enfrontar-se a
Ripslinger, el vigent campió del circuit de carreres. En Dusty haurà de demostrar, doncs, el seu valor per assolir altures inimaginables, i ensenyar al món el
que cal fer per aixecar el vol.
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Els Barrufets 2
Direcció : Raja Gosnell
Durada : 105 min.
Gènere : Animació, comèdia, familiar, fantàstic.
Sinopsi :
El malvat bruixot Gargamel crea un parella de criatures entremaliades, una còpia dels Barrufets anomenats els dolentots, que espera li permetin aprofitar-se
de la seva poderosa i màgica essència. Però quan descobreix que només un
autèntic Barrufet li pot donar el que vol - i que només un secret que coneix la
Barrufeta pot transformar els dolents en veritables Barrufets - Gargamel segresta a la Barrufeta i la porta a París. Llavors, el Gran Barrufet, Maldestre,
Ron-dinaire i Vanitós tornen al nostre món i s'uneixen als seus amics humans
Patrick i Grace Winslow, per anar a rescatar la Barrufeta...

Capitán Phillips
Direcció: Paul Greengrass
Intèrprets : Tom Hanks, Barkhard Abdi, Catherine Keener, Max Martini, Chris
Mulkey , Yul Vazquez, David Warshofsky, Corey Johnson.
Sinopsi : La pel·lícula narra la història real de Richard Phillips, el capità del vaixell de càrrega nord-americà Maersk Alabama, que va ser assaltat en 2009 per
pirates somalis. L'home es va oferir com a ostatge a canvi que deixessin lliure a
la seva tripulació, i per aquest motiu es va veure obligat a conviure diversos
dies amb els seus captors en una petita embarcació, abans de ser alliberat per
forces militars nord-americanes.
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El hobbit: Un viatge inesperat
Direcció: Peter Jackson
Intèrprets : Martin Freeman, Ian McKellen, Andy Serkis, Cate Blanchett,
Elijah Wood, James Nesbitt, Lee Pace, Christopher Lee, ...
Sinopsi :
"El hobbit : Un viatge inesperat", és la primera de les tres parts de
l'adaptació al cinema de la popular novel·la de JRR Tolkien. La història està
ambientada a la Terra Mitjana, 60 anys abans de "El Senyor dels Anells".
L'aventura narar el viatge de Bilbo Saquet, qui es veu arrossegat a una èpica
recerca que el portarà a reclamar el regne que anys enrere van perdre els
nans a mans del temible drac Smaug. Sense veure-ho venir, i convençut pel
mag Gandalf el Gris, Bilbo acaba formant part d'una companyia de 13 nans
liderats pel llegendari guerrer Thorin Escut de Roure. El seu viatge els
portarà a través de terres perilloses infestades de temibles criatures, destacant, entre elles la del misteriós
Nigromant. Durant aquest viatge, en Bilbo coneixerà la criatura que canviarà la seva vida per sempre més ...
Gollum. A la vora d'un llac subterrani serà quan el modest Bilbo, al quedar-se a soles amb Gollum, descobreixi no
només la profunditat de l'enginy i el coratge d'aquest personatge, fet que li sorprèn fins i tot a ell, sinó que a més
s'apoderarà del "preciós" anell de Gollum, un anell amb inesperades qualitats i de gran utilitat ... Un senzill anell
d'or, però que a l'hora de la veritat, està lligat de manera crucial al destí de tota la Terra Mitjana, ... un destí que
ni tan sols en Bilbo és d'imaginar...

El hobbit: La desolación de Smaug
Direcció: Peter Jackson
Intèrprets : Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage, Cate Blan-chett,
Andy Serki, Luke Evans, Lee Pace, Orlando Bloom, Evangeline Lilly, Stephen
Fry, Mikael Persbrandt, Benedict Cumberbatch
Sinopsi : A "El hobbit: La desolació de Smaug" continua l'aventura de Bilbo
Saquet, al costat de Gandalf i tretze nans, guiats per Thorin Escut de Roure, en
una missió èpica per recobrar la posessió de la Muntanya Solitària i el regne
perdut dels nans, Erebor, ara en mans del terrible drac Smaug. Des-prés de
sobreviure als perills amb què es van enfontar en el decurs de les primeres
jornades del seu inesperat viatge, la Companyia segueix dirigint-se cap a l'Est.
Al llarg d'aquest itinerari, es troben amb el canvia-pells Beorn i un eixam
d'aranyes gegants, a penetrar en el traïdor Bosc Negre. Després d'escapar dels
perillosos elfs silvans, els nans es dirigeixen a la Ciutat del Llac, per, posteriorment, enfilar cap a la Muntanya
Solitària, on s'hauran d'enfrontar al seu enemic més terrible...
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El hombre de acero
Direcció: Zack Snyder
Intèrprets : Henry Cavill, Russell Crowe, Amy Adams, Diane Lane, Kevin Costner, Laurence Fishburne, Michael Shannon, Antje Traue, Christopher Meloni,
Harry Lennix, Ayelet Zurer, Richard Schiff, Jadin Gould
Sinopsi :
A "L'Home d'Acer", un nen descobreix que posseeix poders extraordinaris, i
que no pertany a aquest planeta. Durant la seva joventut, viatja per descobrir
els seus orígens i les raons per les quals ha estat enviat a la Terra. Arribarà un
moment, però, en que l'heroi que porta dins haurà d'emergir per tal de poder
salvar el món de l'aniquilació, i esdevenir el símbol d'esperança per a la humanitat. I és que, a banda d'ell, han arribat fins a la terra dos altres supervivents
del planeta Kryptó: el malvat general Zod, i la seva sòcia Faora.

El lado bueno de las cosas
Direcció: David O. Russell
Intèrprets : Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Jacki Weaver,
Chris Tucker, Julia Stiles, Shea Whigham, John Ortiz
Sinopsi :
El professor Pat torna a casa amb els seus pares, després d'haver passat un
període de temps en una institució mental, i intenta reconciliar-se amb la seva
exdona. Al repte que s'ha marcat, però, se li afegeix un nou obstacle quan en
Pat coneix una noia amb els seus propis problemes.

12

El Llanero Solitario
Direcció: Gore Verbinski
Intèrprets : Johnny, Armie Hammer, Helena Bonham, Tom Wilkinson, William
Fichtner, Barry Pepper, Ruth Wilson, James Badge Dale
Sinopsi : A “El Llanero Solitario”, el famós heroi emmascarat torna a cobrar
vida a partir d'una nova mirada. A la pel·lícula, un natiu americà i guerrer
espiritual ens narra les histories - mai abans contades - que van acabar transformant a John Reid, un hombre de la llei, en tota una llegenda de la justícia.
Un viatge èpic amb sorpreses i ironies, al costat de dos herois inversemblants
que aprenen a treballar conjuntament, i a lluitar contra la cobdícia i la corrupció.

El lobo de Wall Street
Direcció: Martin Scorsese
Intèrprets : Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Matthew McConaughey, Kyle
Chandler, Jean Dujardin, Margot Robbie, Jon Favreau
Sinopsi : Començant pel somni americà fins arribar a la cobdícia corporativa a
finals dels vuitanta, Jordan Belfort passa de les accions especulatives i l'honradesa, al llançament indiscriminat d'empreses a borsa i a la corrupció. El seu
monumental èxit, així com la immensa fortuna que va acumular - quan tenia
poc més de vint anys - com a fundador de l'agència borsària Belfort, li va valer
el malnom de "El llop de Wall Street". Diners, poder, dones, drogues ... les
temptacions abundaven, i el temor a la llei, en aquells temps, era irrellevant.
En Jordan i la seva manada de llops, consideraven que la discreció era una
qualitat antiquada, i mai es conformaven amb el que tenien.
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Els croods
Direcció: Kirk DeMicco i Chris Sanders
Sinopsi : "Els Croods" és una comèdia prehistòrica d'aventures, que segueix a
la que va ser la primera família del món mentre s'embarquen en el viatge de
la seva vida, quan la cova que sempre els ha protegit del perill queda
destruïda. Viatjant per uns paisatges espectaculars, els Croods descobreixen
un increïble nou món ple de criatures fantàstiques, i la seva forma de veure la
vida canviarà per sempre.

Fast & furious 6
Direcció: Justin Lin
Intèrprets : Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Luke Evans, Michelle
Rodriguez, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Elsa Pataky, Sung Kang,
Tyrese Gibson, Gal Gadot, Ludacris, Gina Carano.
Sinopsi : Des que en Dom i en Brian van destruir l'imperi d'un mafiós i es van
fer amb cent milions de dòlars, el grup s'ha dispersat pel planeta. Però segueixen sense poder tornar a casa, ja que són pròfugs de la justícia. Mentrestant,
en Hobbs ha estat seguint la pista - per dotze països - a una banda de letals
con-ductors mercenaris. En Hobbs li demana a en Dom que reuneixi al seu
equip, i l'ajudi a atrapar-los a canvi d'un indult.
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Frozen: El Regne de Gel
Direcció : Chris Buck y Jennifer Lee.
Sinopsi :
Una profecia condemna a un regne a un hivern etern. L' Anna, la nostra protagonista, es veu obligada a unir-se a Kristoff, un audaç home de les muntanyes, per tal d'emprendre un viatge èpic a la recerca de la Reina de la Neu, per
poder posar fi al gèlid encanteri. L'Anna i en Kristoff, en el decurs del viatge,
s'hauran d'enfrontar a temperatures extremes, criatures místiques, i lluitaran
contra els elements en una cursa contrarellotge per salvar el seu regne de la
destrucció més absoluta.

Futbolín
Direcció : Juan José Campanella.
Sinopsi :
"Futbolín" ens narra les aventures d'Amadeu, un noi tímid però virtuós, que
s'haurà d'enfrontar al més temible rival sobre una pista de futbol: "El Crack".
Per a això, comptarà amb la inestimable ajuda d'uns juga-dors de futbolí
liderats per 'El Wing', el seu carismàtic extrem dret. Amadeu i els jugadors
s'embarcaran en una gran aventura amb el fut-bol com a marc de fons, en
aquesta emocionant història d'amor, res-pecte, amistat i passió.
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G. I. Joe : La venganza
Direcció: Jon Chu
Intèrprets : D.J. Cotrona, Byung-hun Lee, Adrianne Palicki, Ray Park,
Jonathan Pryce, Ray Stevenson, Channing Tatum, Bruce Willis, Dwayne
Johnson, Joseph Mazzell, Walton Goggins, Elodie Young, Arnold Vosloo, RZA
Sinopsi : A "G.I. Joe : La venganza ", els G.I. Joe no només hauran de lluitar
contra el seu enemic mortal, l'organització criminal COBRA, sinó que a més
es veuran obligats a gestionar les amenaces i traïcions dins del seu propi
govern que posen en perill la seva existència.

Gravity
Direcció: Alfonso Cuarón
Intèrprets : Sandra Bullock, George Clooney.
Sinopsi : A "Gravity", Sandra Bullock interpreta a la doctora Ryan Stone, una
brillant enginyera especialitzada en Medicina que està duent a terme la seva
primera missió en un transbordador, en companyia del veterà astro-nauta Matt
Kowalsky, al comandament del seu últim vol abans de retirar-se. Però en un
passeig espacial, aparentment de rutina, es desencadena el desastre. El
transbordador queda destruït, deixant a Stone i Kowalsky com-pletament sols,
units l'un a l'altre i donant voltes en la foscor.
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Gru - El meu dolent preferit
Direcció : Chris Renaud y Pierre Coffin
Sinopsi :
En una alegre urbanització, amb cuidats jardins de rosers delimitats per tanques de fusta pintades de color blanc, sobresurt una casa negra amb la gespa
groguenca. Els veïns de la zona ignoren que sota aquest habitatge hi ha un
enorme amagatall secret. Allà hi viu en Gru, envoltat per un petit exèrcit de
la-cais, planejant el major robatori de tota la història: vol robar la Lluna.
Aquest personatge és malvat, i gaudeix sent-ho. Armat amb un poderós
arsenal de raigs minvants i congelants, així com amb vehicles de combat de
terra i aire, està acostumat a derrocar a qualsevol que s'interposi en el seu
camí. Els seus problemes començaran, però, el dia en què es topa amb la
tremenda tossuderia de tres nenes òrfenes que veuen una cosa inaudita en
aquest fosc personatge: un pare en potència.

Gru 2 - El meu dolent preferit
Direcció: Pierre Coffin y Chris Renaud.
Sinopsi : En Grup - un dels majors malvats del món - ha decidit deixar enrere
la seva carrera de malifetes per esdevenir el pare perfecte. Mentre ho
intenta, és reclutat per una organització anticriminal i supersecreta. Tot
d'una, passa a es-tar del costat dels bons, per tal d'ajudar-los a salvar el món.
Però ara l'exmalvat s'enfronta a altres problemes més quotidians: mantenir a
tres nenes i convidar a una dona a sopar, cosa que el treu totalment de
polleguera.
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Guerra Mundial Z
Direcció: Marc Forster
Intèrprets : Brad Pitt, Mireille Enos, Daniella Kertesz, James Badge Dale,
Matthew Fox, David Morse
Sinopsi : A "Guerra Mundial Z", alguna cosa està fent que una multitud de
persones s'ataquin salvatgement entre si: un virus letal que es transmet
mit-jançant un simple mossegada, convertint als éssers humans sans en
alguna co-sa irreconeixible, inconscient i feroç. Es desconeix l'origen del
virus, i el nom-bre d'afectats augmenta de manera exponencial amb cada
dia que passa, conver-tint-se ràpidament en una pandèmia a nivell
mundial. En Gerry Lane, un antic investigador de les Nacions Unides, es veu
obligat a tornar a la seva antiga i perillosa vida, per tal de garantir la
seguretat de la seva família, tot posant-se al capdavant d'una recerca
desesperada per tot el món, a fi de localitzar la font de l'epidèmia, i aconseguir-ne algun remei per aturar el seu
incessant avanç.

Hércules, el orígen
Direcció: Renny Harlin.
Intèrprets : Kellan Lutz, Scott Adkins, Liam McIntyre, Liam Garrigan,
Johnathon Schaech, Roxanne McKee, Gaia Weiss, Rade Serbedzija
Sinopsi : En un intent desesperat per alliberar el seu poble de l'opressió del
seu venjatiu marit, la reina Alcmena dirigeix les seves súpliques cap als
déus. Fruit de les seves pregàries neix Hèrcules, engendrat per Zeus, pare
dels déus i els homes. Aliè a la seva veritable identitat, Hèrcules pateix el
menyspreu del rei Amfitrió, que afavoreix sempre al seu fill legítim, Ificles.
El jove Hèrcules s'ena-mora de la bella Hebe, encara que la seva història
d'amor queda truncada quan Amfitrió proclama que serà Ificles qui
contraurà matrimoni amb la princesa. Hèrcules intenta fugir amb la seva
estimada, però és capturat per la guàrdia del rei, que l' envia a la guerra. Després de burlar la mort, Hèrcules
s'embarca amb el guerrer Sotiris en una missió per alliberar el regne de la tirania d'Amfitrió, recuperar a la seva
estimada de les urpes del seu germà, i ocupar el seu lloc en el panteó dels herois grecs.
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Ice Age 4 : La formació dels continents
Direcció: Steve Martino y Mike Thurmeier
Sinopsi : A "Ice Age 4: La formació dels continents", l'absurda persecució de la
gla per part de Scrat, que porta darrere d'ella des de l'origen dels temps, té
conseqüències que canvien el món: un cataclisme continental fica a Manny,
Diego i Sid en la mare de totes les aventures. Després de tanta sacsejada geològica, Sid es reuneix amb la seva àvia rondinaire i la manada ensopega amb
una barreja zoològica de pirates marins decidits a impedir tornar a casa.

Intocable
Direcció: Eric Toledano i Olivier Nakache
Intèrprets : François Cluzet, Omar Sy, Audrey Fleurot, Anne Le Ny, Clotilde
Mollet, Alba Gaïa Bellugi, Cyril Mendy, Christian Ameri
Sinopsi : Després d'un accident de parapent, Philippe, un ric aristòcrata, contracta a Driss com a assistent i cuidador, un jove procedent d'un barri d'habitatges públics que ha sortit recentment de presó - en altres paraules, la persona menys indicada per al treball -. Junts van a barrejar a Vivaldi i "Earth,
Wind & Fire", la dicció elegant i l'argot de carrer, els vestits i els pantalons de
xandall. Dos mons xocaran i hauran de entendre mútuament per donar lloc a
una amis-tat tan demencial, còmica i sòlida com inesperada, una relació singular que genera energia i els fa ... intocables!
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Iron Man 3
Direcció : Shane Black
Intèrprets : Robert Downey Jr, Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Guy Pearce,
Ben Kingsley, Rebecca Hall, James Badge Dale, Jon Favreau, Stephanie Szostak
Sinopsi :
El descarat però brillant Tony Stark, s'enfrontarà a un enemic el poder del qual
no coneix límits. Quan Stark comprèn que el seu enemic ha destruït el seu univers personal, s'embarca en una angoixant recerca per trobar els responsables.
Aquest viatge posarà a prova la seva enteresa una i altra vegada. Acorralat,
Stark haurà de sobreviure pels seus propis mitjans, confiant en el seu enginy i
el seu instint per protegir les persones que vol. Durant la seva lluita, Stark
coneixerà la resposta a la pregunta que tant el turmenta en secret: l'hàbit fa al
monjo, ... o és al contrari?

Justin Bieber : Believe
Direcció: Jon M. Chu
Intèrprets : Justin Bieber, Usher Raymond, Will i Am, Nicki Minaj, Ludacris
Sinopsi : Segona pel·lícula documental autobiogràfica de Justin Bieber. El film
mostra al cantant canadenc - tant darrere de l'escenari com sobre ell - durant
la gira d'espectacles que ha ofert arreu del món. El documental també inclou
imatges del procés de gravació i edició del seu tercer àlbum d'estudi, titulat
"Believe". Els fans de Bieber podran descobrir, així mateix, elements més desconeguts del seu entorn : els processos de selecció de ballarins, els assajos, diverses entrevistes amb les persones més properes a ell, i la interacció que té
amb els seus fans, les autodenominades "Believers".
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La vida secreta de Walter Mitty
Direcció: Ben Stiller
Intèrprets : Ben Stiller, Kristen Wiig, Shirley MacLaine, Adam Scott, Sean Penn,
Patton Oswalt, Kathryn Hahn
Sinopsi : En Walter Mitty és l'editor fotogràfic d'una revista que, es pren unes
vacances mentals i s'evadeix de la seva avorrida existència desapareixent en
un món de fantasies il·luminat per un brau heroisme, amors apassionats, i
constants triomfs sobre el perill. Però quan en Mitty i la seva companya de
treball, a la qual adora en secret, es veuen en un autèntic perill : el de perdre
els seus llocs de treball, en Walter haurà de fer l'inimaginable: passar a l'acció,
embarcant-se en un viatge al voltant del món.

Las brujas de Zugarramurdi
Direcció: Álex de la Iglesia
Intèrprets : Hugo Silva, Mario Casas, Carmen Maura, Terele Pávez, Carolina
Bang, Gabriel Delgado Jaime Ordóñez, Secun de la Rosa, Pepón Nieto, Macarena Gómez , Javier Botet, Carlos Areces, Enrique Villén, Santiago Segura.
Sinopsi : Un grup d'homes desesperats decideixen atracar una botiga de "Compro or". Malauradament, en José, el divorciat que fa de protagonista, s'ha d'endur el seu fill Sergio, de vuit anys, a l'atracament. L'Antoni, un altre dels atracadors, es queda sense cotxe ja que la seva dona se l'ha emportat per anar a
comprar. Aconsegueixen el botí, una bossa amb 25.000 anells d'or, però no
tenen un trist vehicle amb el qual escapar. Llavors decideixen aturar un taxi, el
conductor del qual, en Manuel, resulta ser una altra víctima d'una situació conjugal insatisfactòria. En aquells moments, se'ls planteja el gran dubte : a on fugir? Al Marroc? Ho veuen complicat,
això de poder passar la frontera amb el taxi... per la qual cosa, decideixen canviar de plans i escapar a França. I és
que, a més, en José li ha promès a en Sergio que viuran a Disneyland. Així doncs, de camí al seu destí, entren en
els boscos impenetrables de la Euskadi més profunda, terra d'aquelarres i sorgines, on acaben caient a les urpes
d'una horda de dones embogides que s'alimenten de carn humana.
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Pluja de mandonguilles 2
Direcció: Cody Cameron y Kris Pearn.
Sinopsi : A "Pluja de mandonguilles 2", la genialitat de l'inventor Flint Lockwoods és finalment reconeguda en ser convidat pel seu ídol, Chester V, a
unir-se a The Live Corp Company, on els millors i més brillants inventors
del món creen noves tecnologies per al benestar de la humanitat. La mà
dreta de Ches-ter - i una de les seves grans invencions - és Barb, una
orangutana altament evolucionada, amb cervell humà, retorçada i
manipuladora, a la qual a més li agrada portar els llavis pintats. El gran
somni de Flint sempre ha estat el de ser reconegut com un gran inventor,
però tot canvia quan descobreix que la seva màquina més infame - que
converteix l'aigua en aliments - segueix funcionant i està creant híbrids
d'animals-menjar. Amb el destí de la humanitat a les seves mans, en
Chester envia a en Flint i els seus amics a una deliciosament perillosa missió, enfrontant-se a tota mena de
criatures híbrides per, un cop més, salvar el món.

Lobezno Inmortal
Direcció: James Mangold
Intèrprets : Hugh Jackman, Will Yun Lee, Svetlana Khodchenkova, Hiroyuki
Sanada, Famke Janssen, Rila Fukushima.
Sinopsi : "Lobezno: Immortal" porta a Logan fins al Japó. En un món desconegut
per a ell, s'enfrontarà al seu pitjor enemic en una lluita a vida o mort que el
canviarà per sempre. Vulnerable per primera vegada i desafiant els límits físics i
emocionals, no només s'enfrontarà al letal acer samurai, sinó que també es
veurà immers en una lluita interna contra la seva pròpia immortalitat que
l’acabarà tornant més fort.
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Los juegos del hambre : en llamas
Direcció: Francis Lawrence
Intèrprets : Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Elizabeth Banks, Woody
Harrelson, Liam Hemsworth, Lenny Kravitz, Stanley Tucci, Toby Jones, Philip
Seymour Hoffman, Jena Malone, Amanda Plummer, Sam Claflin, Jeffrey Wright,
Donald Sutherland.
Sinopsi : A "Los juegos del hambre: En llamas", Katniss Everdeen torna a casa
sana i estàlvia després de guanyar els Setanta-quatrens Jocs de la Fam al costat
del seu tribut Peeta Mellark. Guanyar significa haver de deixar enrere família i
amics, i embarcar-se en la "Gira de la Victòria" pels diferents districtes. Al llarg
del camí, Katniss s'adona que una rebel·lió s'està començant a gestar, però al
Capitoli continua tot sota control mentre el President Snow organitza els
Setanta-cinquens Jocs de la Fam (el Vassallatge), una competició que canviarà
Panem per sempre ...

Monstruos university
Direcció: Dan Scanlon
Sinopsi : Mike Wazowski i James P. Sullivan són una parella inseparable, però no
sempre va ser així. Quan aquests dos monstres incompatibles es van conèixer, no
es podien suportar l'un a l'altre. "Monstruos University" és la preqüela de
"Monstres, SA" (2001), i ens descobreix com Mike i Sulley van superar les seves
diferències i es van convertir en els millors amics.
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Oz, un mundo de fantasía
Direcció: Sam Raimi
Intèrprets : James Franco, Mila Kunis, Michelle Williams, Rachel Weisz, Zach
Braff, Abigail Spencer, Joey King, Tony Cox
Sinopsi : “Oz: Un mundo de fantasia "recrea els orígens del Mag d'Oz. Oscar
Diggs, un mag de circ d'estar per casa i de dubtosa reputació, és llan-çat des
de la polsegosa Kansas al lluent País d'Oz. Està convençut que li ha tocat el
premi gros, i que la fama i la fortuna estan al seu abast. Però les coses
canvien quan coneix a tres bruixes: Theodora, Evanora i Glinda, que no estan
gens convençudes que Oscar sigui el gran mag que tothom estava esperant.
Al seu pesar, Oscar s’ha d'enfrontar als enormes problemes que té el País
d'Oz i als seus habitants, i haurà de descobrir quins estan del seu costat i
quins són els seus enemics, abans que sigui massa tard. Utilitzant els seus
jocs de màgia amb enginy, fantasia i una mica de bruixeria, Oscar no només
es transformarà en el gran i poderós Mag d'Oz, sinó també en un home
millor.

Pacific Rim
Direcció: Guillermo del Toro
Intèrprets : Charlie Hunnam, Rinko Kikuchi, Clifton Collins Jr., Ron Perlman,
Idris Elba, Charlie Day, Rob Kazinsky, Max Martini, Burn Gorman
Sinopsi : Els Kaiju són unes criatures monstruoses que comencen a sorgir del
mar. Per combatre-les, es crea una arma especial: els Jaegers, uns enormes
robots que són controlats simultàniament per dos pilots, les ments dels
quals estan connectades a través d'un pont neuronal. Però fins als Jaegers es
mostren indefensos davant dels implacables Kaiju. Quan la derrota sembla
inevitable, les forces que defensen la humanitat es veuen obligades a
recórrer a dos insòlits herois: un ex pilot i una novençana sense experiència.
Junts, representen l'última esperança de la humanitat davant l'apocalipsi.
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Scary Movie 5
Direcció: Malcolm D. Lee
Intèrprets : Ashley Tisdale, Simon Rex, Lindsay Lohan, Charlie Sheen, Erica
Ash, Katt Williams, Darrell Hammond, Snoop Dogg, Kate Walsh, Terry
Crews, Molly Shannon, Jerry O’Connell, Heather Locklear, Mike Tyson.
Sinopsi : El jove matrimoni format per en Dan i la Jody comença a detectar
fenòmens estranys a casa seva, després tornar de l'hospital amb el seu
nadó. Però quan el caos s'apodera del treball de Jody com a ballarina de
ballet i de la carrera de Dan com a investigador de micos, la parella descobreix que està sent assetjada per una presència demoníaca.

Somos los Miller
Direcció: Rawson Marshall Thurber
Intèrprets : Jennifer Aniston, Jason Sudeikis, Emma Roberts, Will Poulter, Ed
Helms, Nick Offerman, Kathryn Hahn
Sinopsi : En David Burke és un traficant de marihuana d'estar per casa a qui li
roben tot el material i els diners, quedant-se sense res per pagar al seu
proveïdor, en Brad. Per fer creu i ratlla i mantenir la seva salut, en David haurà
de convertir-se en un contrabandista de drogues a gran escala, portant la nova
tramesa d’en Brad des de Mèxic. A en David no li queda més remei que pensar
un bon pla: crear una família falsa per tal de passar desapercebuts. Així que
amb una dona, dos fills, i una enorme i lluent caravana, la falsa família Miller es
dirigeix cap al sud de la frontera, per tal de passar el cap de setmana del
quatre de juliol, que segurament acabarà amb magnificència.
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Star Trek : En la oscuridad
Direcció: J.J. Abrams
Intèrprets : Chris Pine, Zachary Quinto, Zoë Saldana, Karl Urban, John Cho,
Anton Yelchin, Simon Pegg, Alice Eve, Bruce Greenwood, Benedict Cumberbatch, Peter Weller.
Sinopsi : A "Star Trek: En la oscuridad", quan a la tripulació de la nau
Enterprise li ordenen tornar a casa, descobreixen que una imparable i terrorífica força des de dins de la seva pròpia organització ha fet saltar pels aires la Flota i tot el que aquesta representa, sumint al nostre món en una espiral de caos i destrucció. Amb un deute personal que saldar, el capità Kirk
dirigeix una persecució per un món en guerra per capturar un home amb un
gran talent per a la destrucció. A mesura que els nostres herois es van veient
ficats en una èpica partida d'escacs a vida o mort, l'amor es veurà posat a
prova, les amistats es trencaran i caldrà fer certs sacrificis per l'única família que li queda a en Kirk: la seva tripulació .

The Amazing Spider-Man (Spider-Man 4)
Direcció : Marc Webb
Intèrprets : Andrew Garfield, Emma Stone , Rhys Ifans, Martin Sheen, Sally
Field, Denis Leary, Campbell Scott, Chris Zylka, Irrfan Khan
Sinopsi : “The amazing Spider-Man” és la història de Peter Parker, un estudiant de secundària que va ser abandonat pels seus pares quan era nen ,
deixant-lo a càrrec del seu oncle Ben i la seva tia May . Com la majoria dels
adolescents de la seva edat , Peter tracta d'esbrinar qui és i què vol arribar a
ser. Peter també està trobant el seu camí amb el seu primer amor de
secundària, Gwen Stacy, i junts lluiten pel seu amor amb compromís . Quan
Peter descobreix un misteriós maletí que va pertànyer al seu pare, comença
la recerca per entendre la desaparició dels seus pares , una recerca que el
porta directament a Oscorp , el laboratori del Dr Curt Connors , excompany
de treball del seu pare. Mentre Spiderman es troba en plena col·lisió amb
l'alter-ego de Connors, el Llangardaix, Peter farà eleccions que alteraran les
seves opcions per usar els seus poders i donaran forma a un destí que el convertirà en un superheroi .
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Les aventures de Tadeu Jones
Direcció : Enrique Gato
Sinopsi :
A causa d'una terrible confusió, en Tadeu, un paleta somiador, serà pres per un
famós arqueòleg i enviat a una expedició al Perú. Amb l'ajuda del seu fidel gos
Jeff, una intrèpida professora, un lloro i un buscavides, intentaran salvar la mítica ciutat perduda dels inques d'una malvada corporació de caçatresors.

Thor : El mundo oscuro
Direcció : Kenneth Branagh
Intèrprets : Chris Hemsworth, Anthony Hopkins, Natalie Portman, Kat
Dennings, Idris Elba, Stellan Skarsgård, Ray Stevenson, Tom Hiddleston
Sinopsi :
Thor és un poderós però arrogant guerrer, els imprudents actes del qual revifen una antiga guerra. Com a conseqüència, Thor és castigat a ser enviat a la
Terra, on es veu obligat a viure entre els humans. Quan el malvat més perillós
del seu món envia a les forces més fosques d'Asgard, Thor aprèn el que cal per
ser un veritable heroi, sobretot quan un temible enemic apareix en el nostre
món amb la intenció de conquerir-lo.

27

Turbo
Direcció: David Soren
Sinopsi : En Turbo és un cargol que miraculosament adquireix el poder de la
supervelocidad. Però després de fer-se amic d'una peculiar colla de caragols de
carrer tunejats i obsessionats amb la velocitat, en Turbo aprendrà que ningú
arriba a tenir èxit per si sol. Així que decideix col·locar el seu cor i la seva closca
a la línia de sortida, disposat a ajudar els seus col·legues a assolir els seus somnis, abans d'intentar aconseguir el seu propi somni impossible: guanyar les 500
milles d'Indianapolis.

UP
Direcció : Pete Docter
Sinopsi :
"Up "és una comèdia sobre un venedor de globus de 78 anys, Carl Fredricksen,
que finalment aconsegueix dur a terme el somni de la seva vida: enganxar
milers de globus a la seva casa i sortir volant rumb a Amèrica del Sud. Però
descobreix massa tard que el major dels seus malsons s'ha embarcat també en
el viatge: un optimista explorador de 8 anys anomenat Russell...
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ELS NOSTRES SERVEIS :
 Pel·lícules d’estrena, aventures, acció, clàssics del
cine, animació,cicles de cinema, .....
 Equips de projecció de Digitals, 35mm, 16mm,
 Pantalles de 2x2 mts a 9x5 mts
 Equips professionals adaptats per al cinema al
carrer.
 Lloguer d’equipaments professionals de projecció i
sonorització
 Reproductors de qualsevol format BLUE RAY, DVD,
VHS, 35mm, 16mm …
 Organització d’esdeveniments especials ,
presentacions, rodes de premsa, casaments,
retransmissions TV (partits futbol… ), festivals
escolars…
 Gestió de drets d’audiovisuals.

Contacte:
MÒBIL : 607-086-086
TELÈFON: 972–877-774

info@Videocinema.net

www.videocinema.net
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