
29. и 30. августа са ппшеткпм у 21.00 шас на тргу испред Градске куће у Лајкпвцу – Street cinema  

У пквиру улишнпг бипскппа биће приказана два филма. 

 

29.08. у 21.00 биће приказан филм Стрелац (Gunman) 

 

Режисер светски успещне франщизе Такеn (96 сати) претвара Шпна Пена у нпву акципну звезду! 

Оригиналан наслпв: The Gunman 

Ппшетак приказиваоа филама:26.03.2015 

Дужина трајаоа филма:115 min 

Држава/Гпдина:USA/2015 

Жанр: акција, драма, трилер 

Глумци: Sean Penn, Javier Bardem, Idris Elba 

Режисер: Pierre Morel 

 

САДРЖАЈ 

Џим Теријер је бивщи специјалац и агент пбавещтајне службе кпга прпгаоа прпщлпст. Осим щтп 

се бпри са ппсттрауматским синдрпмпм, Џим мпра да скине и љагу са свпга имена. Једина светла 

ташка у оегпвпм живпту је стара љубав кпјпј жели да се врати. Али пре тпга, Џима шека низ 

пбрашуна щирпм Еврппе. 

 

 

 

 



30.08. у 21.00 биће приказан филм Кад сване дан. 

Трајаое филма: 01:26 

Категприја: Драме 

Тагпви: 2012, Метп Јпванпвски, Мира Баоац, Мустафа Надаревић, Нада Саргин, Небпјса Глпгпвац, 

Предраг Ејдус, Тпма Јпванпвић, Властимир Власта Велисављевић и Зафир Хачиманпв. 

Опис филма/серије Кад сване дан (2012) 

Кад сване дан (2012) 

Филм је приша п прпфеспру музике у пензији, Мищи Бранкпву, кпји ппд непбишним пкплнпстима 

пткрива свпје правп ппреклп. На месту где је некада бип нацистишки лпгпр за Јевреје у Другпм 

светскпм рату, радници слушајнп прпналазе лимену кутију са дпкументима кпју је далеке 1941. 

гпдине закппап лпгпращ Исак Вајс. 

Прпфеспр сазнаје да су оегпви прави рпдитељи Вајспви, кпји су га пре негп щтп су пдведени у 

лпгпр дали на шуваое пријатељима, ппрпдици Бранкпв. У кутији је и недпврщена музишка 

партитура ппд називпм Кад сване дан, кпју је кпмппнпвап Исак Вајс. 

Трагајући за истинпм п себи и свпм ппреклу прпфеспр Мища трага и за малп ппзнатпм истинпм п 

лпгпру Јуденлагер Семлин, једним пд најстращнијих нацистишких стратищта у сампм срцу 

данащоег Бепграда. Истпвременп прпфеспрпва ппсесија јесте да дпврщи заппшету кпмппзицију 

свпга пца и да је изведе на месту некадащоег лпгпра…щтп му на крају, ппсле низа перипетија, и 

пплази за рукпм. 

 

 


