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ABOUT LAST NIGHT (2014)
Spune-mi ce ai făcut azi-noapte!
Regia: Steve Pink
Cu: Kevin Hart, Michael Ealy, Regina Hall, Joy Bryant, Christopher McDonald
Comedie, SUA, 2014
Difuzări: 1, 22, 23

Bernie și Joan sunt doi oameni cărora le place să flirteze și care sunt pasionați de
foarte multe lucruri. Când ei aranjează o întâlnire între Danny, cel mai bun prieten al
lui, și Debbie, colega ei de apartament, apare repede dragostea în timp ce ei
încearcă să navigheze prin terenul minat al relațiilor.

Filmul este o comedie romantică despre ce își doresc cu adevărat bărbații și femeile.
Bernie și Joan sunt doi oameni foarte pasionali și nebuni. Când aranjează o întâlnire
amoroasă între Danny, cel mai bun prieten al lui Bernie, și Debbie, colega ei de
apartament, chimia dintre ei este evidentă și ajung în pat chiar în seara aceea. Cei
doi încearcă să-și construiască o viață de cuplu în ciuda tuturor obstacolelor.

BURNING LOVE III.
Dragoste fierbinte III
Regia: Ken Marino
Cu: June Diane Raphael, Michael Ian Black, Ryan Hansen, Ken Marino, Leslie Bibb
Comedie, SUA, 2014

BURNING LOVE III. - PART 1
Dragoste fierbinte III - Partea I
Difuzări: 4, 13, 14
BURNING LOVE III. - PART 2
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Dragoste fierbinte III - Partea a-II-a
Difuzări: 14, 15

Un film care se bazează pe serialul de comedie cu același nume și care este o
parodie a concursurilor de dating. Foști concurenți din primele două filme
concurează pentru un premiu de 900 de dolari.

În Dragoste fierbinte III, foști concurenți din sezoanele 1 și 2 se întorc la vilă, dar, de
data aceasta, miza nu este dragostea. Acum ei concurează pentru un premiu de 900
de dolari. De asemenea, lor li se va alătura și un super fan căruia i se va da șansa
să-i cunoască pe oamenii pe care îi admiră de ani de zile și să devină faimos.

MILLION DOLLAR ARM
Un braț de milioane
Regia: Craig Gillespie
Cu: Jon Hamm, Aasif Mandvi, Bill Paxton, Madhur Mittal, Suraj Sharma
Dramă. SUA, 2014
Difuzări: 6

Bazat pe o poveste adevărată, filmul îl urmărește pe JB Bernstein, un agent sportiv
care pune la cale o strategie neconvențională de recrutare pentru a aduce câțiva
jucători de cricket talentați într-o echipă de baseball din liga americană.

Bazat pe o poveste adevărată, filmul îl urmărește pe JB Bernstein, un agent sportiv
care a avut succes în trecut și care acum trebuie să se confrunte cu niște competitori
mai mari. El și partenerul său, Aash, vor fi nevoiți să-și închidă afacerea dacă JB nu
găsește repede o soluție. Într-o noapte, în timp ce urmărea la televizor un meci de
cricket din India, lui JB îi vine o idee atât de radicală încât ar putea funcționa. De ce
nu s-ar duce acolo să găsească următoarea mare vedetă de baseball? Ajungând în
Mumbai alături de Ray, un foarte bun căutător de talente, JB pune la cale o
competiție televizată numită "Million Dollar Arm" la care iau parte 40.000 de amatori,
iar Rinku și Dinesh, doi tineri de 18 ani, sunt desemnați câștigători. JB îi aduce
înapoi în Statele Unite ca să se antreneze cu legendarul antrenor, Tom House.
Scopul lui: băieții să semneze cu o importantă echipă din liga mare.
2

MOM'S NIGHT OUT
Seara mamelor
Regia: Andrew Erwin, Jon Erwin
Cu: Sarah Drew, Sean Astin, Patricia Heaton, Trace Adkins, David Hunt
Comedie, SUA, 2014
Difuzări: 8

Tot ceea ce-și doresc Allyson și prietenele ei este o seară liniștită în care să ia cina
și să stea de vorbă – un fel de seară liberă a mamelor. Dar, ca să poată face asta,
trebuie să se bazeze pe soții lor.

În această comedie de familie, Allyson și prietenelor ei vor să petreacă împreună o
seară frumoasă și liniștită, fără familiile lor. Dar, ca să se bucure de tocurile înalte,
de mâncarea bună și de conversația inteligentă, au nevoie ca soții lor să stea cu
copiii timp de câteva ore – ce ar putea să meargă prost?

SCOOBY-DOO! WRESTLEMANIA MYSTERY
SCOOBY-DOO! MISTERUL DE LA CAMPIONATUL DE WRESTLING
Regia: Brandon Vietti
Animație, SUA, 2014
Difuzări: 15

Când Shaggy și Scooby câștigă bilete la WrestleMania, toată trupa pleacă spre
orașul WWE ca să participe la eveniment. Dar aici își face apariția un urs fantomatic.

Când Shaggy și Scooby câștigă bilete la WrestleMania, toată trupa pleacă în Mașina
Misterelor spre orașul WWE ca să participe la epicul eveniment. Când un urs
fantomatic apare și amenință să distrugă spectacolul, echipa trebuie să lucreze cu
vedetele WWE ca să rezolve misterul.
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THE GRAND BUDAPEST HOTEL
Hotel Grand Budapest
Regia: Wes Anderson
Cu: Ralph Fiennes, Tony Revolori, F. Murray Abraham, Mathieu Amalric, Adrien
Brody
Comedie, SUA, 2014
Difuzări: 13, 14

Filmul povestește aventurile lui Gustave, un legendar portar la un faimos hotel
european, și ale lui Zero, hamalul hotelului care devine cel mai bun prieten al său.

Filmul spune aventurile lui Gustave H, un legendar portar la un faimos hotel
european în perioada zbuciumată dintre cele două războaie mondiale, și ale lui Zero
Moustafa, un hamal care devine cel mai de încredere prieten al său. Povestea
include: furtul și recuperarea unei neprețuite picturi din perioada Renașterii, o luptă
înverșunată pentru o mare avere de familie, o cursă disperată pe motociclete, prin
trenuri, pe sănii și o frumoasă poveste de dragoste – totul plasat într-o perioadă plină
de schimbări bruște și dramatice.

102 DALMATIANS
102 DALMAȚIENI
Regia: Kevin Lima
Cu: Glenn Close, Gérard Depardieu, Ioan Gruffudd, Alice Evans, Tim Mcinnerny
Familie, SUA, 2000
Difuzări: 13, 14

Cruella De Vil este eliberată din închisoare și jură că nu va mai comite niciodată
faptele pentru care ajunsese în spatele gratiilor. Ea promite că, niciodată în viața ei,
nu va mai avea nimic de-a face cu blana. Cu toate acestea, ea nu se poate ține de
cuvânt, așa că, în scurt timp, începe să pună la cale o nouă lovitură pentru a pune
mâna pe dalmațieni. Visul ei este să își facă o ultimă haină de blană.
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După trei ani în spatele gratiilor, Cruella De Vil (Glenn Close) este eliberată din
închisoare. Judecătorii sunt de părere că aceasta și-a ispășit pedeapsa, iar ea jură
că nu va mai comite vreodată faptele pentru care ajunsese în închisoare. Ea promite
că, niciodată în viața ei, nu va mai avea nimic de-a face cu blana. Cu toate acestea,
Cruella nu se poate ține de cuvânt, așa că, în scurt timp, începe să pună la cale o
nouă lovitură pentru a pune mâna dalmațieni. Visul acesteia rămâne să aibă încă o
haină de blană, așa că De Vil este din nou cu ochii pe patrupezii pătați. Cel care îi
este alături în împlinirea dorinței este un designer sărit de pe fix, Monsieur Le Pelt
(Gérard Depardieu). Cu o distribuție de zile mari care îi are în frunte pe Glenn Close
și Gérard Depardieu, pelicula lui Kevin Lima a primit o nominalizare la Oscar la
categoria cele mai bune costume.

BLAZING SADDLES
Şei în flăcări
Regia: Mel Brooks
Cu: Cleavon Little, Gene Wilder, Slim Pickens, Harvey Korman, Madeline Kahn
Comedie, SUA, 1974
Difuzări: 20, 21, 24

Viața oamenilor dintr-un orășel îndepărtat se schimbă radical după ce șeriful este
asasinat, iar în locul acestuia este numit un feroviar de culoare de care niște
oportuniști cu “viziune” au de gând să se folosească pentru a distruge orașul.

După ce șeriful din Ridge Rock, un orășel de frontieră, este asasinat, Bart (Cleavon
Little), un muncitor de la căile ferate care avea obiceiul de a intra în bucluc, dar și
abilitatea de a scăpa cu bine în cele din urmă, devine primul șerif de culoare. Cel
care îl numește în funcție este maleficul Hedley Lamarr (Harvey Korman), care, în
acest fel, vrea să îi pună pe fugă pe localnici. De fapt, el urmărește ca anarhia să
pună stăpânire pe orășel, iar după ce ultimul om va pleca de aici, să vândă întregul
pământ celor de la căile ferate. Cu toate acestea, povestea se complică, deoarece
naivul Bart își dă seama de situație și are de gând să îi dejoace planul și să salveze
Ridge Rock de la distrugere. Deși nu fusese deloc bineprimit aici, Bart reușește să le
câștige în cele din urmă încrederea localnicilor, care i se alătură în încercarea de a
salva orașul.
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FORGET PARIS
Să uiți Parisul
Regia: Billy Crystal
Cu: Billy Crystal, Debra Winger, Joe Mantegna, Cynthia Stevenson, Richard Masur
Romantic, SUA, 1995
Difuzări: 6, 7, 15

Un arbitrul de baschet profesionist se îndrăgostește nebunește la Paris și, în scurt
timp, viața lui de celibatar va deveni istorie. Oare cum vor reuși cei doi să păstreze
romantismul în viața lor de oameni căsătoriți?

Eroii comediei romantice care urmează sunt interpretați de genialul Billy Crystal și de
fermecătoarea și îndrăgita Debra Winger. După ce se întâlnesc la Paris, cei doi se
îndrăgostesc nebunește și decid să se căsătorească. Ce se va întâmpla atunci când
luna de miere se va sfârși și începe mariajul? Mickey Gordon (Crystal) este arbitru
de baschet profesionist și călătorește la Paris pentru a-și înmormânta tatăl, a cărui
ultimă dorință fusese aceea de a fi așezat alături de camarazii lui din Cel De-al
Doilea Război Mondial. Cumva trupul celui decedat se pierde, iar el are o discuție
cu Ellen Andrews (Winger), care lucra la Paris pentru o companie de zbor
americană. Ea este atrasă de umorul bărbatului, cei doi pleacă împreună și, după
câteva zile la Paris, ei decid să se căsătorească. Cu toate acestea, după ce se întorc
în Statele Unite, lucrurile încep să se complice pentru cuplul recent căsătorit. Ea nu
este așa de sigură că poate fi fericită în apartamentul de burlac al arbitrului NBA și,
în plus, fiecare dintre ei are probleme cu familia celuilalt. Oare vor reuși ei să
păstreze în căsnicia lor romantismul din luna de miere?

WALK HARD: THE DEWEY COX STORY
Calcă apăsat: Povestea lui Dewey Cox
Regia: Jake Kasdan
Cu: John C. Reilly, Jenna Fischer, Raymond J. Barry, Kristen Wiig, Tim Meadows
Comedie, SUA, 2008
Difuzări: 27, 31
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Una dintre figurile emblematice ale istoriei muzicii rock, Dewey Cox (John C. Reilly)
avea totul: femei (peste 411 servite), prieteni (Elvis, trupa Beatles) şi stilul de viață al
tuturor vedetelor rock-and-roll (o relaţie apropiată, personală, cu absolut toate tipurile
de pastile şi de prafuri cunoscute de om). Dar, cel mai important, avea de partea sa
muzica aceea care l-a transformat dintr-un băiat de la ţară, cam încet la minte, în cel
mai mare star de rock al Americii.
Un film cu trimiteri şmechere şi sălbatice spre toate filmele care au abordat vreodată
biografia unei vedete muzicale. Walk Hard este dovada clară că, atunci când e vorba
de muzică rock, viaţă şi distracţie, e bine să găseşti un bărbat dintr-o bucată.
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