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HBO COMEDY PREMIERE FILME OCTOMBRIE 2014 

 

BAGGAGE CLAIM 

Iubire în bagaje 

12, 13, 25, 28 

Comedie, SUA, 2013 

R: David E. Talbert 

D: Paula Patton, Derek Luke, Taye Diggs, Jill Scott, Boris Kodjoe 

 

Însoțitoarea de zbor Montana pleacă într-o călătorie de 30.000 de mile pentru a-l 

găsi pe domnul Perfect.   

 

Promițându-și să nu ajungă cea mai bătrână și singura femeie din familia ei care nu 

se va mărita niciodată, Montana pleacă într-o expediție de 30 de zile, lungă de 

30.000 de mile pentru a fermeca un potențial pretendent să-i devină logodnic.  

 

Montana Moore este o partidă bună: o însoțitoare de zbor de succes, fiică și soră 

devotată, prietenă de încredere și... singură. Acum că sora ei mai mică s-a logodit, 

Montana va rămâne singura femeie Moore necăsătorită. Cu ajutorul celor mai bune 

două prietene, Gail și Sam, Montana are la dispoziție 30 de zile ca să-l găsească pe 

domnul Perfect. Deoarece timpul nu este de partea lor, ele se hotărăsc să utilizeze 

resursele disponibile și pun la cale un plan prin care Montana, folosindu-se de 

statutul ei de la linia aeriană, să se întâlnească cu foști prieteni eligibili, adunând 

30.000 de mile și multe aventuri amuzante în căutarea ei după domnul Perfect.  

 

CLOUDY WITH A CHANCE OF MEATBALLS 2 

Stă să plouă cu chiftele 2 

18 

Animație, SUA, 2013 
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R: Cody Cameron, Kris Pearn 

 

De data aceasta, cea mai infamă invenție a lui Flint creează hibrizi între mâncare și 

animale.  

 

Inventatorul Flint credea că a salvat lumea când și-a distrus invenția – o mașinărie 

care transforma apa în mâncare, provocând ploi cu chiftele și tornade cu spaghetti. 

Dar invenția lui a supraviețuit și acum creează o combinație între animale și 

alimente.  

 

Filmul continuă acțiunea din prima producție. Inventatorul Flint Lockwood credea că 

omenirea este salvată după ce și-a distrus propria invenție – o mașinărie care 

transforma apa în mâncare, provocând ploi cu chiftele și tornade cu spaghetti. Dar 

invenția lui a supraviețuit și acum creează o combinație între animale și alimente. 

Flint și prietenii lui pornesc într-o aventură periculoasă pentru a salva lumea – din 

nou! 

 

FRESHLY SQUEEZED (AKA. FRISCH GEPRESST) 

Fără complicații 

19, 20, 23 

Comedie, Germania, 2012 

R: Christine Hartmann 

D: Diana Amft, Tom Wlaschiha, Alexander Beyer, Jule Ronstedt, Sylvester Groth 

 

O comedie despre nebunia vieții cu copii.   

 

O femeie singură, Andrea, care nu-și dorește un copil, dar care vrea să-l găsească 

pe bărbatul visurilor sale, rămâne însărcinată. Tatăl copilului ar putea fi Gregor, cu 

care a petrecut doar o noapte sau Chris...  
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Andrea este o femeie singură fără copii. Nu-și imaginează că va fi mamă prea 

curând. Viața ei este deja destul de complicată: magazinul ei de lenjerie are datorii, 

mama ei îi reamintește constant că îi bate ceasul biologic și viața ei amoroasă este 

un dezastru. Întâlnirea ei cu Gregor se termină ciudat și cu un blocaj mental, iar când 

se trezește în patul lui a doua zi dimineață, goală și mahmură, se hotărăște ca pe 

viitor să se concentreze doar pe salvarea afacerii sale. Brusc avocatul Chris apare în 

viața ei. El este decent, sincer, drăguț, opusul lui Gregor. Andrea simte că poate 

viitorul ei este salvat până când își dă seama că este însărcinată. Întrebarea este: 

cine e tatăl copilului? 

 

SCOOBY-DOO! STAGE FRIGHT NIGHT 

Scooby-Doo: Seara talentelor 

11, 17 

Animație, SUA, 2013 

R: Victor Cook 

 

Cei din Mystery Inc. se îndreaptă spre Chicago pentru un spectacol de talente . 

 

Echipa Mystery Inc. se îndreaptă spre Chicago pentru un spectacol de talente unde 

Fred și Daphne se află printre finaliști. Când ajung, ei află că locația show-ului este 

terorizată de o fantomă.  

 

Scooby-Doo, Shaggy și echipa se duc la Chicago pentru un spectacol de talente, 

niște vizite la muzee și multă pizza. Orașul Vânturilor este locul unde se organizează 

un important concurs de talente, Talent Star, în care Fred și Daphne sunt finaliști și 

au mari speranțe. Ca să nu fie lăsați pe dinafară, Scooby și Shaggy lucrează în 

secret la un număr despre care cred că îi va lua pe toți prin surprindere. Din păcate 

pentru ei, competiția este cumplită la acest concurs de talente, iar spectacolul este 

transmis dintr-o locație cu o istorie plină de orori și o fantomă răzbunătoare care a 

aruncat un blestem asupra producției. Dar show-ul trebuie să continue și cu un talent 

natural ca al lui Scooby-Doo, vom avea parte de o aventură plină de mister și râsete. 
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SOMEONE MARRY BARRY 

O soție pentru Barry 

3, 4, 15, 16, 27, 28 

Comedie, SUA, 2013 

R: Rob Pearlstein 

D: Tyler Labine, Damon Wayans Jr., Lucy Punch, Hayes MacArthur, Thomas 

Middleditch 

 

Trei prieteni pun la cale un plan ca să-i găsească o soție prietenului lor lipsit de tact.  

 

În această comedie romantică, un trio de prieteni din copilărie pun la cale un plan ca 

să scape de prietenul lor enervant Barry găsindu-i o soție. Planul li se întoarce 

împotrivă când se dovedește că noua lui iubită este exact ca el. 

 

Barry este nepoliticos, dur și provoacă doar probleme prietenilor săi care cred că 

viețile lor s-ar îmbunătăți considerabil dacă i-ar găsi o soție. Dar când Barry o 

găsește, în sfârșit, pe doamna perfectă, amicii lui sunt îngroziți să descopere că ea 

este și mai rea decât Barry. Acum vor încerca să despartă fericitul cuplu înainte ca 

Barry să-i distrugă pe toți.  

 

THE HANGOVER PART III 

Marea mahmureală 3 

11, 12, 30, 31 

Comedie, SUA, 2013 

R: Todd Phillips 

D: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha, Ken Jeong 
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Când unul dintre ei este răpit, trei prieteni trebuie să-l găsească pe domnul Chow.  

 

După moartea tatălui lui Alan, prietenii săi decid să-l ducă pe acesta să se trateze 

pentru problemele sale mentale. Dar greutățile încep să apară pe drumul lor spre 

spital, iar Doug este răpit.  

 

Au trecut doi ani de când băieții au rătăcit prin Las Vegas și și-au revenit după ce au 

fost răpiți și urmăriți de mafioți în Bangkok. Phil, Stu și Doug trăiesc vieți liniștite. Și 

ultima dată când au auzit de Leslie Chow, acesta fusese aruncat într-o închisoare 

thailandeză.  

Singurul membru al găștii de „lupi” care nu este mulțumit este Alan. El a renunțat la 

pastile și și-a acceptat impulsurile naturale, dar o criză existențială îl obligă să caute 

ajutorul de care are nevoie. Și cine să-l ajute dacă nu cei mai buni prieteni ai lui? De 

data aceasta nu este vorba de nicio nuntă, nicio petrecere a burlacilor. Ce-ar putea 

să nu meargă bine? Dar când ei sunt împreună, nimic nu mai este sigur. Filmul 

reprezintă concluzia unei odisee a haosului și deciziilor proaste, iar băieții trebuie să 

termine ce au început întorcându-se acolo unde a început totul: la Las Vegas. 

 

THE WAY, WAY BACK 

S-a întâmplat într-o vară 

1, 2, 11, 12, 30 

Dramă, SUA, 2013 

R: Nat Faxon, Jim Rash 

D: Steve Carell, Toni Collette, Liam James, Sam Rockwell, Zoe Levin 

 

O comedie-dramă dulce-amară despre povestea de maturizare a unui băiat de 14 

ani, Duncan. 

 

Duncan, un băiat timid în vârstă de 14 ani, pleacă într-o vacanță cu mama lui, 

prietenul ei autoritar și cu fiica acestuia. Adaptându-se cu greu situației, Duncan 

găsește un prieten neașteptat în Owen, managerul parcului acvatic Water Wizz. 
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Filmul spune  amuzanta poveste de maturizare a lui Duncan, un băiat introvertit în 

vârstă de 14 ani. Acesta pleacă în vacanța de vară cu mama lui, Pam, cu prietenul ei 

arogant, Trent, și cu fiica lui Trent, Steph. Având dificultăți în a se integra, Duncan 

găsește un prieten neașteptat în Owen, managerul parcului acvatic Water Wizz. Prin 

prietenia lui ascunsă și amuzantă cu Owen, Duncan începe să fie încrezător și să-și 

găsească, în sfârșit, locul său în lume – totul într-o vară pe care nu o va uita 

niciodată.    

 

THIS IS THE END 

A venit sfârșitu’! 

4, 5, 13, 14, 17, 18 

Comedie, SUA, 2013 

R: Seth Rogen 

D: James Franco, Jonah Hill, Seth Rogen, Jay Baruchel, Danny McBride 

 

Sfârșitul lumii vine ... și va fi foarte amuzant.  

 

Filmul urmărește șase prieteni prinși într-o casă după ce mai multe evenimente 

ciudate și catastrofice devastează orașul Los Angeles. În timp ce afară lumea se 

duce de râpă, înăuntru proviziile puține și spațiul mic amenință să distrugă o 

prietenie.   

 

Această comedie urmărește șase prieteni prinși într-o casă după ce mai multe 

evenimente catastrofice devastează orașul Los Angeles. În timp ce afară lumea se 

duce de râpă, înăuntru proviziile puține și spațiul mic amenință să distrugă o 

prietenie. În cele din urmă, sunt obligați să plece din casă și să-și înfrunte destinul și 

adevăratul sens al prieteniei și al reabilitării.  

 

CHEAPER BY THE DOZEN 

Cu duzina e mai ieftin! 

10, 11, 21 
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Comedie, SUA, 2003 

R: Shawn Levy 

D: Steve Martin, Bonnie Hunt, Piper Perabo, Tom Welling, Hilary Duff 

 

Viața este mai ieftină și mai frumoasă când ai la masă o duzină de copii.  

 

În America zilelor noastre, unde media numărului de copii pe familie este de 1,87, 

Tom Baker (Steve Martin) şi soţia sa, Kate (Bonnie Hunt), răstoarnă puţin statisticile. 

Ei sunt genul pentru care viața e şi mai frumoasă, şi mai ieftină atunci când ai la 

masă o duzină de copii. 

 

În America zilelor noastre, unde media numărului de copii pe familie este de 1,87, 

Tom Baker (interpretat de Steve Martin) şi soţia sa, Kate (interpretată de Bonnie 

Hunt) au hotărât că viaţa e mai frumoasă si mai ieftină atunci când ai… 12 copii. 

Familia Baker locuieşte într-un mic orășel din statul Illinois, unde Tom antrenează 

echipa de fotbal a liceului. Viaţa de zi cu zi a familiei Baker este constituită, în părți 

egale, din dragoste şi haos – de genul incidentelor în care broscuța familiei 

aterizează în omleta de la micul dejun. Când lui Tom i se oferă slujba la care visase 

– aceea de antrenor al echipei unei mari universități – familia e în pericol să se 

destrame, spre disperarea celor 12 copii. În acelaşi timp, Kate află că volumul ei de 

memorii e pe cale să fie publicat. Impresarul ei îi cere să se ducă la New York pentru 

a-şi promova cartea. Kate pleacă, lăsându-l pe Tom să se descurce cu gospodăria 

din ce în ce mai haotică si cu noua sa slujbă. În cele din urmă, familia Baker decide 

că nu poți avea totul în viaţă, dar că trebuie să te bucuri de ceea ce ai. 

 

CHEAPER BY THE DOZEN 2 

Cu duzina e mai ieftin 2 – Războiul taţilor 

17, 18 

Comedie, SUA, 2005 

R: Adam Shankman 

D: Steve Martin, Bonnie Hunt, Eugene Levy, Piper Perabo, Carmen Electra 

 

Cel mai iubit film de familie american a ajuns la ediţia a doua.   
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Familia Baker se întoarce… cu forţe noi! Cel mai iubit film de familie american a 

ajuns la ediţia a doua. De data aceasta, membrii familiei Baker se vor război cu cei 

ai familiei Muraugh. 

Întreaga echipă precedentă este prezentă - Steve Martin, Bonnie Hunt, Hilary Duff, 

Tom Welling şi Piper Perabo, în plus Eugene Levy, în rolul lui Jimmy Muraugh.  

Intenţionând să petreacă o frumoasă vacanţă împreună, Tom şi Kate îşi iau cei 12 

copii şi pleacă într-o staţiune de pe malul lacului Winnetka, în Wisconsin. Planurile le 

vor fi însă date peste cap din cauza întâlnirii cu familia Murtaugh, condusă de rivalul 

de multă vreme al lui Tom, Jimmy. 

După succesul răsunător al filmului Cheaper By The Dozen / Cu duzina e mai ieftin!, 

nu e de mirare că Twentieth Century Fox le-a cerut regizorului Shawn Levy şi 

scenaristului Sam Harper să realizeze o continuare. Atât studioul, cât şi cei doi 

realizatori au fost de acord că actorii Tom Welling, Hilary Duff şi Piper Perabo trebuie 

să-şi reia rolurile din primul film. Aceştia au acceptat propunerea cu mare plăcere, în 

ciuda faptului că toţi aveau o agendă extrem de încărcată. 

În Cu duzina e mai ieftin – Războiul taţilor, Tom şi Kate Baker suferă de ceea ce am 

putea numi “sindromul cuibului gol”, întrucât unii dintre copiii lor au părăsit deja casa 

părintească, mergând pe drumul propriu. Nora este măritată, însărcinată şi are de 

gând să se mute la Houston; Lorraine a terminat liceul şi pleacă la New York pentru 

a face un stagiu în lumea modei, iar Charlie îşi câştigă singur existenţa ca mecanic, 

plănuind şi el să plece curând din oraş. Iniţial, Tom se împotriveşte, ideea de a-şi 

vedea copiii plecând neconvenindu-i deloc. Realizatorii au exploatat această temă, 

centrând povestea pe ideea acceptării acestei situaţii ca fiind un fapt firesc, natural, 

dar evidenţiind şi greutatea cu care părinţii îşi lasă copiii "să zboare din cuibul 

părintesc". 

În ideea de a-şi reuni familia pentru ultima dată în plen, Tom organizează o vacanţă 

într-o staţiune de pe malul lacului Winnetka, în Wisconsin. Din păcate, vacanţa le 

este perturbată de prezenţa familiei Murtaugh, reînviind vechile probleme dintre Tom 

şi Jimmy Murtaugh. Lupta dintre ei are la bază diferenţa de stil parental – Tom Baker 

şi-a crescut copiii permiţându-le să-şi manifeste independenţa. Familia Murtaugh, din 

contră, a exercitat un control strict asupra copiilor lor. "Lupta dintre Tom şi Jimmy se 

desfăşoară la nivelul filosofiei de viaţă, iar în final amândoi realizează că au ce 

învăţa unul de la celălalt." explică scenaristul Sam Harper. 

 

HIGH SCHOOL MUSICAL 3: SENIOR YEAR 

Liceul muzical: Anul absolvirii  

3, 4, 14, 27, 30 
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Comedie, SUA, 2008 

R: Kenny Ortega 

D: Zac Efron, Vanessa Anne Hudgens, Ashley Tisdale, Lucas Grabeel, Corbin Bleu 

 

Viața a doi absolvenți de liceu care se iubesc o ia în direcții diferite.  

 

Troy şi Gabriella sunt în anul absolvirii liceului. Fiecare ştie încotro vrea să meargă 

de acum înainte, dar drumurile lor nu mai pot continua împreună căci, deşi se 

iubesc, fiecare are o proiecţie diferită despre viitor. 

Fenomenul Disney “High School Musical” a revenit în 2008 cu cea de-a treia parte, 

intitulată Anul absolvirii. Personajele sunt acum confruntate cu faptul că la finalul 

anului şcolar fiecare va pleca spre câte un colegiu şi spre un alt viitor. Liceenii 

favoriţi ai lumii îşi propun, însă, să facă acest ultim an unul pe care niciunul dintre ei 

să nu-l uite vreodată. Iar Troy (Zac Effron) şi Gabriella (Vanessa Anne Hudgens) îşi 

jură să trăiască fiecare clipă la intensitate maximă. Şi ce altă idée mai bună decât să 

pună în scenă, în formula deja consacrată de Wildcats, un muzical elaborat care să 

vorbească despre experienţele de până acum şi despre speranţele şi temerile pe 

care le au de aici înainte. Un capitol se încheie, un nou capitol se deschide. 

Cu franciza High School Musical, se poate spune că Disney a dat lovitura 

reinventând musicalul. Un gen nu neapărat foarte popular şi în mod cert nu foarte 

exploatat în limbaj cinematografic, High School Musical a lansat o adevărată isterie 

adolescentină. Iar High School Musical 3 revine cu muzică nouă şi momente de 

dans incredibile, într-o extravaganza de sunet, emoţie, culoare şi mişcare. 

 


