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PREMJERA!
DC SUPERAUGINTINIŲ LYGA/ Dubliuotas lietuviškai
DC league of super pets
Supermenas, Betmenas ir kiti superherojai pasaulį gelbėjo ne vieną ir
ne du kartus – tai žino visi. Šiek tiek mažiau žinomas faktas, kad
beveik visi superherojai namuose turi mielus augintinius, kurie
supergaliomis ne ką tenusileidžia savo šeimininkams. Supermenas
daugybę žygių atliko su savo skraidančiu šuneliu Kripto. Supermenui ir
jo kolegoms patekus į klastingojo Lekso Liuterio nelaisvę, būtent
Kripto imasi organizuoti savo šeimininko ir jo draugų gelbėjimo misiją.
JAV, animacinis, 2022, 1:46, V
Platintojas – UAB “Acme film”
PREMJERA!
SAVAS, SVETIMAS, MYLIMAS
Tai istorija apie vieną dažniausių šių dienų krizių – skyrybas. Filmo
siužetas sukasi apie pagrindinę heroję Ugnę – dviejų vaikų mamą,
kurią po penkiolikos metų bendro gyvenimo metų palieka vyras. Ignas
ruošiasi vesti jų namus kūrusią architektę, tuo tarpu Ugnė – skendi
liūdesyje ir savigraužoje.
Lietuva, drama, romantinis, 2022, 1:34, N-7
Originalo kalba: lietuvių
Platintojas – UAB “Singing Fish”
ATOSTOGOS PRANCŪZIŠKAI /Joyeuse reatraite 2
Sutuoktinių porelei Filipui ir Marlow pagaliau atostogos! Pats metas
pamiršti viską ir pasinerti į poilsio malonumus. Ilgus metus dėję centą
prie cento jie pagaliau įsigijo nuosavą vasaros rezidenciją saulėtoje
Portugalijoje. Tad pabėgti iš namų Prancūzijoje, galima bus kada tik
užsinorėjus! Saulė, jūra, žydras dangus, tingūs rytai ir ilgi ramūs
vakarai be vaikų ir anūkų– kas gali būti geriau!
Prancūzija, komedija, 2022, 1:32, N-13
Originalo kalba: prancūzų; subtitrai: lietuvių
Platintojas Lietuvoje: UAB „Garsų Pasaulio Įrašai“
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PAKALIKAI 2/ Dubliuotas lietuviškai
Minions: the rise of Gru
Pasaulyje pilna blogiukų, bet vienas dvylikametis svajoja tapti
didžiausiu pasaulyje superblogiuku. Jaunasis Gru taikosi itin aukštai,
nes planuoja sužavėti Piktąjį Šešetą – garsiausią piktadarių grupę
visame pasaulyje. Gru nusprendžia net tapti naujuoju grupės vadeiva,
tačiau kaip jau įprasta – viskas vyksta ne pagal iš anksto sumanytą
planą.
JAV, komedija, animacija, šeimos, 2022, 1:28, V
Platintojas – UAB “Dukine Film distribution”
ELVIS/Elvis
Elvis Preslis daugelio žmonių sąmonėje iki šiol yra žodžio „muzika“
sinonimas. Rokenrolo karaliumi tituluotas atlikėjas yra viena
didžiausių XX a. populiariosios kultūros žvaigždžių – legenda, pakeitusi
muzikos istoriją.
JAV, biografinis, drama, muzikinis, 2022, 2:39, N-13
Originalo kalba: anglų; subtitrai: lietuvių
Platintojas – UAB “Acme film”
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KARTĄ KAIME
Veisiejuose gyvenantis Martynas turi tikslą susirasti žmoną, tačiau nei
pažinčių programėlėse, nei kaimynystėje to padaryti nepavyksta. Po
dvejus metus truksiančių nesėkmingų paieškų į pagalbą įsitraukia net
miestelio seniūnas. Jis surengia influencerių konkursą, tikėdamasis į
Veisiejus pritraukti turistų, o kartu ir surasti žmoną Martynui.
Lietuva, komedija, 2022, 1:41, N-7
Originalo kalba: lietuvių
Platintojas – VšĮ „Munis“
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KOATIS – DŽIUNGLIŲ DRĄSUOLIS/Dubliuotas lietuviškai
Koati
Ypatinga istorija apie draugystę, nuotykius ir gebėjimą būti didvyriu
tuomet, kai to labiausiai reikia.
JAV, Meksika, animacinis, šeimos, 2021, 1:32, V
Platintojas – UAB “VLG filmai”
BITĖ MAJA. AUKSINIS KIAUŠINIS/ Įgarsinta lietuviškai
Maya the Bee 3: The Golden Orb
Su Maja ir jos geriausiu draugu Viliu visada linksma! Pabudę iš
gilaus žiemos miego mažieji padaužos patys pirmieji prikėlė visas
bites ir ėmė krėsti išdaigas. Bičių karalienė susiėmė už galvos!
Tokios netvarkos avilyje dar nebuvo! Bet bičiuliai nemoka kitaip!
Jie taip pasiilgo saulės, gėlių ir nuotykių!
Vokietija, Austrija, animacinis, šeimos, 2022, 1:28, V
Platintojas - UAB „Garsų Pasaulio Įrašai“
MARMADUKAS/ Dubliuotas lietuviškai
Marmaduke
Marmadukas mėgsta skaniai pavalgyti, pažaisti ir karts nuo karto
iškrėsti kokią išdaigą. Problema ta, kad Marmadukas yra vienas
didžiausių pasaulio šunų – danų dogas. Tad ir jo išdaigos yra
atitinkamai didelės.
JAV, animacinis, šeimos, 2022, 1:27, N-7
Platintojas – UAB “Acme film”
ĮSIMYLĖJĘ GYVENIMĄ/Une vie démente
Smagi, žavi porelė – Noemi ir Aleksas – pradeda galvoti apie vaiką.
Alekso mama, ekscentriška galerijos savininkė, visaip kaip skatina
juos paskubėti. Skatinimo būdai kasdien tampa vis keistesni, kol
Aleksas suvokia, kad jo mama serga demencija. Taip vietoj
naujagimio į poros gyvenimą įsiveržia visai kitokia sumaištis.
Belgija, drama, komedija, 2020. 1:27, N-13
Originalo kalba: prancūzų; subtitrai: lietuvių
Platintojas – VšĮ “A- One films Baltic”
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KARTĄ KAIME
Veisiejuose gyvenantis Martynas turi tikslą susirasti žmoną, tačiau
nei pažinčių programėlėse, nei kaimynystėje to padaryti nepavyksta.
Po dvejus metus truksiančių nesėkmingų paieškų į pagalbą įsitraukia
net miestelio seniūnas. Jis surengia influencerių konkursą,
tikėdamasis į Veisiejus pritraukti turistų, o kartu ir surasti žmoną
Martynui.
Lietuva, komedija, 2022, 1:41, N-7
Originalo kalba: lietuvių
Platintojas – VšĮ „Munis“
KAIP PATENKINTI MOTERĮ / How to please a woman
Tik įsivaizduokite – jūs savo namuose patogiai įsitaisiusi ant sofos, o
nuo jūsų svetainės baldų dulkes muzikos ritmu valo žavus, pusnuogis
ir laaabai sportiškas vyriškis! Viskas įskaičiuota į kainą! Viliojantis
pasiūlymas, tiesa? Tokia verslo idėja šovė į galvą Džinai po to, kai jos
geriausios draugės iš plaukimo klubo, sugalvojo įteikti jai pikantišką
dovaną gimtadienio proga – striptizo šokėją!
Australija, Romantinis, komedija, 2022, 1:47, N-16
Originalo kalba: anglų; subtitrai: lietuvių
Platintojas – UAB „Garsų Pasaulio Įrašai“
ESKORTĖS / Dziewczyny z Dubaju
Skandalinga, šokiruojanti, tikra istorija!
Lenkija, drama, erotinis, 2022, 2:24, N-18
Originalo kalba: lenkų; subtitrai: lietuvių
Platintojas – UAB „Garsų Pasaulio Įrašai“

NEPALIKTI ŽYMIŲ/ Żeby Nie Było Śladów
Lenkija, 1983-ieji. Šalis sukrėsta Grzegorzo Przemyko atvejo –
studentą, poetės ir „Solidarumo“ veikėjos Barbaros Sadowskos sūnų,
mirtinai sumuša milicija.
Čekija, Lenkija, Prancūzija, drama, istorinis, 2021, 2:40, N-16
Originalo kalba: lenkų; subtitrai: lietuvių
Platintojas – VšĮ „Kino aljansas“
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