
Δημ. Κινηματογράφος Δερβενίου, «Το Διάλειμμα» 

Εβδομάδα προβολών Πέμπτη 15/8 έως Τετάρτη 21/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

«ΘΕΕ ΜΟΥ ΤΙ ΣΟΥ ΚΑΝΑΜΕ 2» 

Πέμπτη 15/8 - 22:00 

Παρασκευή  16/8 - 22:00 

Έχοντας πλέον αποδεχτεί την 

πολυπολιτισμική οικογένειά του, το ζεύγος 

Βερνέιγ έρχεται αντιμέτωπο με καινούργιους 

μπελάδες. Οι τέσσερις γαμπροί του 

αποφασίζουν, για διαφορετικούς λόγους ο 

καθένας, να εγκαταλείψουν τη Γαλλία, 

παίρνοντας μαζί και τις πολυαγαπημένες 

κόρες τους. 

 

Κωμωδία 2019 | Έγχρ. | Διάρκεια: 99' 

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Φιλίπ ντε 

Σοβερόν με τους: Κριστιάν Κλαβιέ, Σαντάλ 

Λομπί, Αρί Αμπιτάν 
 

«Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ» 

Σάββατο 17/8 – 21:30 

Κυριακή 18/8 – 21:30 

Ο μικρός Σίμπα μεγαλώνει ως διάδοχος 

του πατέρα του Μουφάσα, του σοφού 

λιονταριού και βασιλιά της ζούγκλας. Αλλά 

ο αδελφός του Μουφάσα, Σκαρ, έχει άλλα 

σχέδια για το θρόνο και μαζί με τις ύαινες 

καταστρώνει ένα μοχθηρό σχέδιο. 

 
Περιπέτεια 2019 | Έγχρ. | Διάρκεια: 118' 

Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες 

https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10002272
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10002272
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1125841
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1007177
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1007177
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10004506


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

«Η ΣΥΖΥΓΟΣ» 

Δευτέρα 19/8 - 22:00 

Τρίτη 20/8 - 22:00 

 

Φτάνοντας στη Στοκχόλμη με τον σύζυγό 

της, στον οποίο θα απονεμηθεί το Νόμπελ 

λογοτεχνίας, η Τζόαν θυμάται την κοινή ζωή 

τους, χτισμένη πάνω σε μυστικά και ψέματα. 

 

Δραματική 2017 | Έγχρ. | Διάρκεια: 99' 

Αγγλοαμερικανική ταινία, 

σκηνοθεσία Μπιόρν Ρούνγκε με τους: Γκλεν 

Γκλόουζ, Τζόναθαν Πράις, Μαξ Άιρονς, Κρίστιαν 

Σλέιτερ 
 

«WONDER PARK, ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ 

ΘΑΥΜΑΤΩΝ» 

Τετάρτη 21/8 - 21:30 

Η Τζουν είναι ένα πανέξυπνο οκτάχρονο 

κορίτσι που κατασκευάζει με τη μητέρα 

της ένα λούνα παρκ-παιχνίδι, το οποίο στη 

φαντασία της ζωντανεύει σαν γιγάντιο 

θεματικό πάρκο. Όταν όμως εκείνη 

στενοχωρηθεί βαθιά και το διώξει από τις 

σκέψεις της, οι ήρωές του θα ενωθούν για 

να την ξανακάνουν χαρούμενη και να 

σώσουν το «Πάρκο των Θαυμάτων» από 

την καταστροφή. 

Animation 2019 | Έγχρ. | Διάρκεια: 79' 

Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες, Μένα 

Μασούντ, Γουίλ Σμιθ 

 

https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10006598
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1102140
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1102140
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1111974
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10000538
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1125208
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1125208
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10006956
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10006956
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1124075

