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HBO COMEDY PREMIERE FILME AUGUST 2014 

 

ANY QUESTIONS FOR BEN? 

Vreo întrebare pentru Ben? 

15, 24, 25, 28 

Comedie, Australia, 2012 

R: Rob Sitch 

D: Josh Lawson, Rachael Taylor, Daniel Henshall, Felicity Ward, Christian Clark 

 

Deși este invidiat de majoritatea prietenilor, viața lui Ben nu e completă. 

 

Aceasta e povestea lui Ben, un bărbat în vârstă de 27 de ani, care are o viață ce 

pare perfectă: are o carieră de succes, prieteni, e înconjurat de femei frumoase, 

nimic nu-i lipsește. Dar, deși este invidiat de toți, viața lui nu este completă.   

 

Regizat de Rob Sitch,”Vreo întrebare pentru Ben?” spune povestea unui bărbat  în 

vârstă de 27 de ani, care are o viață ce pare  a fi perfectă. Astfel, Ben, căci despre el 

este vorba,are o  carieră de succes, prieteni, este mereu înconjurat de femei 

frumoase, nimic nu-i lipsește. Cu toate acestea, deși este invidiat de toți, viața lui nu 

este completă.   

 

GUS (AKA. EXPECTING) 

Însărcinați 

10, 11, 30, 31 

Dramă, SUA, 2012 

R: Jessie Mccormack 

D: Michelle Monaghan, Radha Mitchell, Jon Dore, Michael Weston, Mimi Kennedy 

 

Lizzie și Peter își doresc o familie, dar ea nu poate rămâne însărcinată.  
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Lizzie și soțul ei Peter vor să-și întemeieze o familie, dar ea nu poate rămâne 

însărcinată. Când prietena ei cea mai bună, Andie, descoperă că a rămas 

însărcinată după o aventură de o noapte, ea se oferă să-i dea lui Lizzie copilul.  

 

După ani de încercări să rămână însărcinată, Lizzie a renunțat. Dar când prietena ei 

cea mai bună, Andie, rămâne însărcinată după o aventură de o noapte, apare o 

soluție neașteptată: Andie va naște copilul și i-l va da lui Lizzie. Cei doi sunt de acord 

cu acest plan, cu o condiție: Andie trebuie să se mute cu ei pe perioada sarcinii. Dar 

va putea supraviețui prietenia celor două femei până după naștere?   

   

HOUSE PARTY: TONIGHT'S THE NIGHT  

Petrecere acasă: O noapte nebună  

8, 9, 23, 24 

Comedie, SUA, 2013  

R: Darin Scott 

D: Tequan Richmond, Zac Goodspeed, Rolonda Watts, Tristin Mays, Gary Anthony 

Williams 

 

Câțiva rapperi de liceu dau cea mai mare și mai nebună petrecere. 

 

Doi rapperi de liceu au două mari scopuri în viață: să facă muzică și să cunoască 

fete. Cea mai bună metodă prin care pot face ambele lucruri este să dea cea mai 

mare și nebună petrecere. Dar totul se transformă într-un dezastru amuzant. 

 

Chris are totul stabilit: este pregătit să părăsească liceul și să plece la facultate. 

Problema este că îl va lăsa în urmă pe Dylan, cel mai bun prieten al lui și partenerul 

cu care face rime. Și încă nu s-a cuplat cu Autumn, fata de care este îndrăgostit din 

clasa a doua. Soluția? Să dea o ultimă petrecere unde Chris și Dylan își pot 

demonstra talentele la cuvinte și la femei. Dar o adunare mică se transformă într-un 

dezastru epic când orice se poate întâmpla și oricine își poate face apariție. 
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MADAGASCAR 3: EUROPE'S MOST WANTED  

Madagascar 3: Fugăriți prin Europa  

2, 15, 25, 31 

Animație, SUA, 2012 

R: Eric Darnell, Tom Mcgrath, Conrad Vernon 

  

Un grup de animale se alătură unui circ itinerant ca să se întoarcă acasă.  

 

Leul Alex, zebra Marty, girafa Melman şi hipopotamul Gloria continuă să se lupte ca 

să se întoarcă în mult-iubitul lor New York. Călătoria îi poartă în Europa, unde ei 

descoperă metoda ideală ca să ajungă acasă: un circ itinerant.  

 

Leul Alex, zebra Marty, girafa Melman şi hipopotamul Gloria plănuiesc să se întoarcă 

la New York, după o escapadă în Africa. Depinzând de cunoştinţele mecanice ale 

pinguinilor şi ale cimpanzeilor, planul lor eşuează. Astfel ei ajung în Monte Carlo, 

unde încearcă să elibereze Europa de animalele conduse de căpitanul Chantel 

DuBois, alăturându-se unui circ. Conduşi de venerabilul tigru siberian Vitaly, 

animalele, devenite atracţie a circului, nu sunt fericite cu statutul lor actual. În timpul 

călătoriei printr-o serie de oraşe europene, ultimul pe listă fiind Londra, Alex, Marty, 

Melman, şi Gloria îi ajută pe Vitaly, Gia, jaguarul şi pe Stefano, leul de mare, să îşi 

redescopere pasiunea pentru spectacole, să transforme şi să modernizeze 

performanţele circului. 

 

RAPTURE-PALOOZA  

Extaz  

16, 17 

Comedie, SUA, 2013  

R: Paul Middleditch 

D: Craig Robinson, Anna Kendrick, John Francis Daley, Rob Corddry, Ana Gasteyer 

 

Doi adolescenți se zbat să supraviețuiască apocalipsei. 
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Când apocalipsa chiar are loc și un miliard de oameni sunt ridicați la cer, Lindsey și 

Ben sunt lăsați în urmă în Seattle. Cei doi încearcă să-l oprească pe antihrist să o ia 

pe ea ca mireasă și, în același timp, să salveze lumea. 

 

Când apocalipsa chiar are loc și un miliard de oameni sunt ridicați la cer, Lindsey și 

iubitul ei Ben sunt lăsați în urmă în Seattle. Cei doi încearcă din răsputeri să ducă o 

viață normală fiind înconjurați de lăcuste care vorbesc, ploi cu sânge și fantome 

drogate. Dar când antihristul își stabilește baza în cartierul lor, Lindsey devine ținta 

lui principală. Cu ajutorul familiei, prietenilor și a unui vecin zombi, cei doi tineri 

pornesc o luptă împotriva antihristului și încearcă să salveze lumea. 

  

THE CROODS  

Familia Crood  

16, 19, 29 

Animație, SUA, 2013  

R: Chris Sanders, Kirk Demicco 

 

Pentru a scăpa cu viață, o familie preistorică e obligată să fugă din peștera în care 

locuia. 

 

O comedie care urmărește aventurile primei familii moderne din lume în timp ce 

membrii ei pornesc într-o călătorie când peștera în care trăiau a fost distrusă. Ei 

descoperă o lume nouă incredibilă, plină de creaturi fantastice. 

 

Filmul este o comedie care urmărește aventurile primei familii moderne din lume. 

Când peștera care a fost mereu casa lor este distrusă, împreună cu aproape 

întreaga lume, membrii familiei Crood sunt obligați să plece într-o călătorie care le va 

schimba viața. Zguduiți de conflicte între generații și mișcări seismice, membrii 

familiei descoperă o incredibilă lume nouă plină de creaturi fantastice și au în fața lor 

un viitor cum nu și-au imaginat vreodată. 
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THE SPECTACULAR NOW  

Aici și acum  

3, 4, 30 

Dramă, SUA, 2013  

R: James Ponsoldt 

D: Miles Teller, Shailene Woodley, Brie Larson, Kyle Chandler, Jennifer Jason Leigh 

 

Povestea unui adolescent rebel care se îndrăgostește. 

 

Filmul este povestea lui Sutter, un adolescent care trăiește viața la maximum și care 

se îndrăgostește pe neașteptate de Aimee, o fată diferită de el. În timp ce Aimee 

visează la viitor, Sutter trăiește clipa. Și, totuși, sunt atrași unul de altul. 

 

Sutter Keely trăiește clipa și îi este bine. Este în ultimul an de liceu, e fermecător, 

încrezător, e sufletul petrecerilor, îi place băutura, își iubește slujba de la un magazin 

de îmbrăcăminte pentru bărbați și nu are niciun plan de viitor. După ce este părăsit 

de iubită, Sutter se îmbată și se trezește în curtea adolescentei Aimee Finicky. Ea 

este o fată diferită: o tipă drăguță care citește literatură SF și nu are iubit. În timp ce 

Aimee visează la viitor, Sutter trăiește iluzia prezentului și, în ciuda diferențelor, cei 

doi se simt atrași unul de altul. 

 

CHEATS 

Arta copiatului 

1, 2, 6, 11, 12, 24, 25 

Comedie, SUA, 2002 

R: Andrew Gurland 

D: Trevor Fehrman, Elden Henson, Matthew Lawrence, Martin Starr, Maggie Lawson 

 

Patru liceeni transformă copiatul în "artă". 
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Patru prieteni mint, fură și înșală pe toată durata liceului ca să protesteze împotriva a 

ceea ce ei cred a fi un sistem educațional corupt. Pentru ei, înșelăciunea devine un 

soi de eliberare și de răzbunare contra tiraniei academice.  

 

În timp ce alți copii studiază ore în șir ca să se facă remarcați în fața profesorilor și 

ca să aibă o medie cât mai mare, “frumușelul” Davis consideră liceul nimic altceva 

decât un sistem de control asupra minții sale. De aceea, el și cei trei prieteni ai săi 

(Sammy, Victor și genialul Applebee) au făcut echipă și au găsit modalități să trișeze 

la toate testele pe care le-au dat în timpul școlii. Totul le-a mers ca pe roate până 

când au intrat în ultimul an de liceu și doamna Stark, directoarea școlii, a ridicat 

miza. Stark îi amenință că, dacă vor fi prinși că înșală din nou, le va face dosar și le 

va compromite șansele de a intra la colegiu. Dar poate oare “frumușelul” să-și 

convingă amicii să pună la cale o ultimă mare înșelătorie și să o păcălească atât pe 

Stark cât și sistemul, chiar dacă acest lucru ar însemna distrugera prieteniei lor?  

 

GONE FISHIN'  

La pescuit 

8, 9, 13, 26, 27 

Comedie, SUA, 1997 

R: Christopher Cain 

D: Joe Pesci, Danny Glover, Rosanna Arquette, Lynn Whitfield, Willie Nelson 

 

Excursia la pescuit a lui Joe și Gus devine o cursă pe viață și pe moarte. 

 

Oare în cât de multe încurcături pot intra doi oameni în toată firea care merg la 

pescuit? Joe Waters și Gus Green sunt doi tipi din clasa de mijloc din New Jersey 

care se cunosc din copilărie.  

 

Oare în cât de multe încurcături pot intra doi oameni în toată firea care merg la 

pescuit? Joe Waters (Joe Pesci) și Gus Green (Danny Glover) sunt doi tipi din clasa 

de mijloc din New Jersey care se cunosc din copilărie. Cei doi sunt pescari înrăiți și 

au norocul de a câștiga un concurs al cărei premiu era o călătorie la Everglades. Așa 

începe drumul plin de peripeții al celor doi, prilej cu care în calea lor vor apărea 

înfricoșătorul mafiot Dekker Massey, Rita și Angie. 



7 
 

 

REBOUND (2005)  

Ricoșeu  

22, 23, 27, 28 

Comedie, SUA, 2005  

R: Steve Carr 

D: Martin Lawrence, Wendy Raquel Robinson, Breckin Meyer, Horatio Sanz, Megan 

Mullally 

 

Un antrenor de baschet la o echipă de colegiu este retrogradat la o echipă de liceu. 

 

În această comedie de familie irezistibilă, antrenorul de baschet Roy McCormick 

(Martin Lawrence) este interesat mai mult de afaceri decât de câștigarea meciurilor 

colegiului pentru care lucrează. 

 

În această comedie de familie irezistibilă, antrenorul de baschet Roy McCormick 

(Martin Lawrence) este interesat mai mult de afaceri decât de câștigarea meciurilor 

colegiului pentru care lucrează. Dar Roy este pe cale să piardă totul dacă nu 

demonstrează că poate câștiga meciurile fără să își piardă calmul. Preluând fără 

prea mare entuziasm Smelters, o echipă de juniori puși pe distracție, dar care nu au 

câștigat vreodată un meci, Roy își folosește talentul său magic de antrenor pentru a 

învăța copiii importanța implicării și a spiritului de echipă în drumul spre victorie. Roy 

găsește o nouă dragoste pe parcurs și, în același timp, își redescoperă prima 

adevărată pasiune - baschetul! 

 

SOMETHING TO TALK ABOUT  

Subiect de conversație  

15, 16, 19, 27 

Dramă, SUA, 1995  

R: Lasse Hallström 

D: Julia Roberts, Dennis Quaid, Robert Duvall, Gena Rowlands, Kyra Sedgwick 
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Lumea lui Grace este dată peste cap când descoperă că soțul ei o înșală.  

 

Ea are tot ce și-ar putea dori o femeie sudistă măritată: avere, stabilitate, rădăcini 

familiale – până când își vede soțul sărutând o altă femeie. Acum este pregătită să-și 

trăiască viața în propriile condiții.   

 

Julia Roberts este Grace, o soție și mamă sudistă cu o „viață perfectă”. Lucrează 

pentru ferma de cai a părinților săi, este voluntară la o asociație de caritate și face 

toate lucrurile care se așteaptă de la ea. Dar când află că soțul ei a fost infidel, 

Grace se dă un pas înapoi și își examinează viața aglomerată dintr-o nouă 

perspectivă, oferindu-le vecinilor săi un „subiect de conversație”. Pentru prima dată 

se întreabă ce își dorește cu adevărat de la viață. 

 

WAITING FOR GUFFMAN 

Aşteptându-l pe Guffman 

29 

Comedie, SUA, 1996 

R: Christopher Guest 

D: Christopher Guest, Eugene Levy, Fred Willard, Catherine O'Hara, Parker Posey 

 

Niște cetățeni creativi pregătesc un spectacol pentru cea de-a 150-a aniversare a 

orașului lor. 

 

Corky St. Clair, un regizor de teatru de provincie, a avut recent cele mai mari două 

succese ale carierei sale. Însă acum se îmbarcă în cel mai ambițios show al vieții 

sale: un muzical extravagant ce comemorează 150 de ani de istorie a orașului Blaine 

din Missouri.  

 

"Red, White, and Blaine" va fi regizat, scris și coregrafiat chiar de el însuși, iar St. 

Clair speră că o izbânda teatrală de răsunet îl va duce direct pe Broadway.  
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Sub ochii unei echipe de documentariști care captează evenimentul, Corky a 

conceput un spectacol care salută reperele istorice din Blaine – fondarea micuțului 

oraș cu inimă mare, reputația sa de capitală a taburetelor și, nu în cele din urmă, 

apariția unui OZN în 1946. Audițiile sunt publice și adună talentele locale, de la 

dentiști, agenți de turism, vânzătoare de lactate, la mecanici și taxidermiști 

pensionari. 

 

 

 

 


