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SâmbÄƒtÄƒ, 11 ianuarie 2020, de la ora 18.00, la Cinematograful de artÄƒ ?BucureÈ™ti? va fi proiectat celebrul film americ
?IubeÈ™te-mÄƒ tandru? (?Love me tender?). Regia îi aparÈ›ine lui Robert D. Webb. Elvis Presley È™i-a fÄƒcut debutul în l
filmului în drama ?Iubeste-mÄƒ tandru?, peliculÄƒ ce are ca perioadÄƒ de desfÄƒÈ™urare RÄƒzboiul Civil. Cu toate cÄƒ er
popular, el nu este personajul principal al acestui film, aceastÄƒ onoare revenindu-le lui Richard Egan È™i Debra Paget.
Povestea are în centru trei fraÈ›i ? Egan, William Campbell È™i James Drury ? care furÄƒ un stat de platÄƒ al armatei Union
pentru a-l preda celei Confederale. Ironia este cÄƒ rÄƒzboiul s-a terminat È™i actul lor este considerat acum drept unul ilegal
loc sÄƒ returneze banii, cei trei îi împart frÄƒÈ›eÈ™te. La întoarcerea acasÄƒ, Egan descoperÄƒ cÄƒ iubita sa (Debra Paget)
Elvis, fratele mai mic al lui Egan. Ostilitatea atinge punctul culminant în momentul în care ceilalÈ›i fraÈ›i - îngrijoraÈ›i de fap
ca Egan intenÈ›ioneazÄƒ sÄƒ returneze banii obtinuÈ›i în mod fraudulos ? conspirÄƒ sÄƒ îl întoarcÄƒ pe Elvis împotriva lui
Pelicula este garnisitÄƒ cu o mulÈ›ime de momente în care Elvis interpreteazÄƒ celebrele sale cântece, fapt ce a adus filmulu
public extrem de numeros.

Un film de excepÈ›ie care va cuceri cu siguranÈ›Äƒ publicul tânÄƒr È™i va umple sufletele celor mai în vârstÄƒ, cu amintiri
ale anilor ?50.

PreÈ›ul unui bilet la ?Love me tender? este de 8 lei, cu reduceri de 50% pentru studenÈ›i È™i pensionari È™i de 75% pentru

DuminicÄƒ, 12 ianuarie 2020, de la ora 18.00, la Cinematograful ?BucureÈ™ti? va fi redifuzat, la cererea publicului, filmul
românesc ?Maria, Regina României?. Regia îi aparÈ›ine lui Alexis Sweet Cahill, în rolurile principale fiind Roxana Lupu,
Daniel Plier È™i Adrian Titieni. Un film cât o istorie, o poveste bazatÄƒ pe fapte reale ce are în prim plan figura marcantÄƒ a
Reginei Maria. RegÄƒsim o Românie devastatÄƒ de Primul RÄƒzboi Mondial. MÄƒcinatÄƒ de boalÄƒ, È›inutÄƒ captivÄƒ f
deznÄƒdejdei, soarta politicÄƒ a È›Äƒrii este extrem de controversatÄƒ. În primÄƒvara anului 1919, Regina Maria pleacÄƒ l
ConferinÈ›a de Pace de la Paris sÄƒ-i înfrunte pe cei mai puternici lideri ai lumii È™i sÄƒ lupte pentru o Românie Mare.

PreÈ›ul unui bilet este de 10 lei, cu reduceri de 50% pentru studenÈ›i È™i pensionari È™i de 75% pentru elevi. Biletele pot f
achiziÈ›ionate È™i on-line, de pe platforma www.bilete.ro.

