
 

Rugsėjo 17 d. 17 val. 

Zarasų kultūros centre 

FILMAS VAIKAMS 

„SPURGULIAI“ 
Animacinis nuotykių filmas visai 

šeimai. DUBLIUOTAS LIETUVIŠKAI 

Režisierius: David Silverman, 

Raymond S. Persi 

Scenarijus: Joel H. Cohen, John Frink, 

Rob LaZebnik 

Įgarsina: Adam Devine, Rachel Bloom, 

Ken Jeong 

Trukmė: 104 min 

Treileris: 

https://youtu.be/n4yNtlFLFXM 

Amžiaus cenzas: V 

Spurguliai OP ir ED – mieli ir dar 

nematyti sutvėrimai. Apvalučiai tarsi 

spurgos, į žiurkėnus panašūs 

žaismingi gyvūnėliai iš 1835-ųjų 

Galapagų salų netikėtai atkeliauja į 

šiuolaikinį Šanchajų. Patekę į muziejų, 

OP ir ED jame išvysta visai ne tai, ką 

norėtų – spurgulių rūšis skelbiama 

išnykusia ir čia eksponuojama kartu 

su dinozaurais! Gauruoti mažyliai 

suvokia privalantys bet kokia kaina 

sugrįžti į praeitį ir pakeisti istoriją, 

tačiau kaip užkirsti kelią gentainių 

išnykimui ir sugrįžti kone 200 metų 

atgal? Radę kelionių laiku portalą, spurguliai keliauja per aibę epochų, patiria nepaprastus nuotykius, sutinka 

ne vieną jau išnykusią rūšį ir įrodo, jog nėra situacijos, kurios negalėtų išgelbėti draugystė. 

 

Bilieto kaina 5 eurai. 

Bilietai parduodami 1 val. prieš renginį. 

Į renginį žiūrovai įleidžiami tik su Galimybių pasu, vaikai nuo 6 m. privalo dėvėti apsaugines veido kaukes. 

  

https://youtu.be/n4yNtlFLFXM
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Zarasų kultūros centre 

KINO FILMAS „NAKTINĖ 
ŽVEJYBA“ 
Lietuviško kino hitus „Gautas 

iškvietimas“, „Trys milijonai eurų“, 

„Lietuviški svingeriai“, „Pats sau 

milijonierius“ sukūręs, Tadas Vidmantas 

grįžta su nauja komedija! Tai jau šeštasis 

žiūrovų pamėgto režisieriaus darbas, šį 

kartą pakviesiantis į naktinę žvejybą.  

Du kaimynai, Justas ir Povilas, išsiruošia 

žvejybą. Atokioje ežero saloje susitikę 

vyrai kalbasi apie „reikalus" bei moteris, 

tačiau netikėta linkme pasisukęs 

pokalbis virsta ne tik intriguojančiu vyrų 

gyvenimus atskleidžiančiu siužetu, bet ir 

mirties ir gyvenimo klausimu  

Pagrindinius vaidmenis atliko aktoriai 

Leonardas Pobedonoscevas ir Marius 

Repšys. Ir nors tai naujos stilistikos Tado 

Vidmanto filmas, nustebinsiantis ne 

vieną režisieriaus kūrybos gerbėją, 

tačiau nestokojantis taiklaus humoro, 

ironijos bei netikėtos pabaigos.  

 

 

 

 

Bilieto kaina 5 eurai. 

Filmas lietuvių kalba, be subtitrų. 

Scenarijaus autorius ir režisierius: Tadas Vidmantas 

Vaidina: Marius Repšys, Leonardas Pobedonoscevas, Ineta Stasiulytė 

Anonsas: https://www.youtube.com/watch?v=whJ2DS668QY 

Naktinė žvejyba (2021) 

Žanras: Vaidybinis filmas 

Sukurta: Lietuva 

Platintojas: Stambus planas, UAB 

Režisierius: Tadas Vidmantas 

Vaidina: Marius Repšys, Leonardas Pobedonoscevas, Ineta Stasiulytė 

Kino teatruose nuo: 2021-07-30 

Trukmė: 1h 13 min 

Cenzas: N-13. 7-12 m. vaikams būtina suaugusiojo palyda 

https://www.youtube.com/watch?v=whJ2DS668QY

