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“Otrā iespēja” 
(“Second Act”)

Galvenajā lomā Dženifera Lopesa.

Romantiskās komēdijas “Otrā iespēja” galvenā

varone, četrdesmitgadniece Maja strādā lielveikalā,

kur viņa jūtas nenovērtēta un bieži aizsapņojas, kā

mainītos dzīve, ja viņa būtu izdarījusi citas izvēles.

Neapmierinātība par nepiepildītajiem sapņiem

pieņemas spēkā. Pateicoties draugiem, kas

pamatīgi piepušķojuši viņas CV un “Facebook”

lapā atrodamo informāciju, Maja tiek pieņemta

darbā kādā prestižā uzņēmumā. Viņa ir apņēmības

pilna pierādīt izglītotajiem ļaudīm, ka dzīves

gudrība ir ne mazāk vērtīga par grāmatu gudrībām.



„Divas nedēļas, lai iemīlētos” 
(„Two Weeks Notice”)

Galvenajās lomās Sandra Bullock un

Hjū Grānts.

Miljonārs Džordžs Veids atkal meklē jaunu

juridisko konsultanti. Ņujorkas vadošās

nekustamā īpašuma kompānijas "sejai" -

Džordžam ir paradums pieņemt darbā jaunas un

pievilcīgas juristes ar apšaubāmām zināšanām.

Līdz tās pieļauj milzīgu kļūdu…



“Praktikants” 
(“The Intern”)

Galvenajās lomās Roberts de Niro un Anna Hetaveja.

Filmā varonis Bens Vitakers ir 70 gadus vecs atraitnis,

kurš sapratis, ka pensijas laiks nebūt nav tik rožains, kā

stāsta. Tādēļ nešauboties viņš izmanto izdevību

atgriezties darba dzīvē. Solīdais kungs kļūst par vecāko

praktikantu tīmekļa modes vietnē, kuru dibinājusi un

vada jauna un enerģiska sieviete Džūlsa Ostina, ko

atveido Anna Hetaveja.



"Sapņu komanda 1935"

Režisors ir Aigars Grauba.

Filma ir stāsts par Latvijas basketbola izlasi un

tās vadītāju Valdemāru Baumani, kas 1935. gadā

izcīnīja pirmo Eiropas čempionu titulu, nodrošinot

paliekošu vietu pasaules sporta vēsturē.



“Sātans Pradas brunčos” 
(“The Devil Wears Prada”)

Galvenajā lomā Merila Strīpa.

Miranda Priestley- modes izdevuma "Podium"

karaliene. Neviens no žurnāla darbiniekiem, kas

ir bailīgi no galvenā redaktora redzesloka, ir

neaizsargāti pret viņas uzbrukumiem. Mirandas

vienīgais trūkums ir meitas, ko viņa apgrūtina,

kompensējot viņas mūžīgo prombūtni mājās.

Filma ir stāsts par universitāti beigušu žurnālisti, kas

iegūst ietekmīga modes žurnāla (lai arī pati

žurnāliste par modi neinteresējas) redaktores

asistentes darbu.



"Skats no augšas" 
("View From The Top")

Ar Gvinetu Paltrovu galvenajā lomā.

Filmas galvenā varone Paltrovas atveidotā

Donna Džensena ir jauna un godkārīga būtne, kuras

dzīve dzimtajā Amerikas mazpilsētā Nevadas štatā

šķiet apstājusies. Sapņojot par nākotni, Donna visu

redz košās krāsās. Viņas karstākā vēlēšanās ir kļūt par

pirmās klases lidmašīnas pavadoni, un viņa ir gatava

uz visu, lai būtu viena no labākajām un redzētu

pasauli.



“Treneris”

Galvenajā lomā Daņila Kozlovskis.

Tas būs stāsts par profesionālo futbolistu

Juriju Stoļešņikovu, kurš, būdams valsts izlasē,

vienā no izšķirīgajām spēlēm netrāpa vārtos soda

sitienu. Sarūgtinošās neveiksmes dēļ viņš zaudē

vietu izlasē un ir spiests beigt karjeru. Vienā

acumirklī viņš ir zaudējis visu, un miljoniem cilvēku

uzskata viņu par tautas ienaidnieku. Piepeši

Jurijam piedāvā trenēt vāju provinces futbola

komandu, kurai tomēr ir lielas izredzes.



„Treneris”
(“McFarland USA”)

Režisors Nikijs Karo, Kevins Kostners galvenajā lomā.

Džims Vaits ir profesionāls futbola treneris.

Pēc nejaušības principa viņam un viņa ģimenei

jāpārceļas uz mazu pilsētiņu, kur nav tik daudz izredžu.

Džims strādā par fiziskās audzināšanas skolotāju

vietējā skolā. Viņš vērš uzmanību uz diviem

pusaudžiem, kuri sava vecuma dēļ skrien ļoti ātri. Kopš

tā brīža Vaits sapņo izveidot vieglatlētikas komandu un

pacelt puišus jaunā līmenī. Vai Džimam izdosies

panākt, lai nākamie pasaules čempioni būtu no

ņurdēšanas zēniem.



"Džobss"
(„Jobs”)

Eštons Kačers biogrāfiskā drāmā atveido Silīcija

ielejas leģendu Stīvu Džobsu, sniedzot jaunu

ieskatu uz izšķirošajiem un personiskākajiem

mirkļiem ikoniskā uzņēmēja karjerā.

Filma stāsta par Džobsa nevaldāmā hipija

jaunības gadiem, pirmajiem panākumiem ar

uzņēmumu Apple, daudz apspriesto atlaišanu,

leģendāro atgriešanos un karjeras lielākājiem

triumfiem. Šis ir stāsts par vīru, kurš nolēma mainīt

pasauli - un to paveica.



„Šefpavārs uz riteņiem” 
(„Chef”)

Lomās: Jon Favreau, Sofia Vergara, Scarlett Johansson, John

Leguizamo, Bobby Cannavale, Dustin Hoffman, Oliver Platt,

Robert Downey Jr., Emjay Anthony.

Karls, apdāvināts pavārs, strādā smalkā Losandželosas 

restorānā un nebaidās eksperimentēt, kas īsti nepatīk restorāna 

īpašniekam.

Kad nākas izšķirties starp stabilu darbu un iespējām radīt izcilus 

un unikālus ēdienus, Karls nespēj nodot savu profesiju un drīz 

vien tiek atlaists, vienlaikus atklājot, cik lielu ļaunumu karjerai 

spēj nodarīt Twitter un viedtālruņa kamera.

Bez darba, šķīries, viņš pēkšņi saņem piedāvājumu no savas 

šķirtās bagātās sievas pievienoties viņai braucienā uz Maiami 

kopā ar abu dēlu.



„Dibinātājs” 
(„The Founder”)

Stāsts par Reju Kroku (Ray Kroc),

tirgotāju, kas divu brāļu inovatīvo

ātro ēstuvi McDonald´s pārvērta

lielākajā ēdināšanas biznesā

pasaulē, apvienojot ambīcijas,

neatlaidību un nežēlību.



"Neredzamā puse" 
("Invisible Side")

Galvenajās lomās Sandra Buloka un Tims Makgrovs.

Kad sarežģītā rakstura un vardarbības dēļ Michael atkal

atrodas bērnu namā, liktenis ieved zēnu neatkarīgai un

mērķtiecīgai sievietei, konservatīvajam, interjera dizaineram

Lee Ann Tui. Maikls kļūst par Tui nama locekli un, neskatoties

uz to, ka Lee Ann ir bagāti draugi, izpratne ir nepietiekama,

pakāpeniski ieplūst viņas ģimenē. Pārvarot daudz grūtību,

Maikls gūst panākumus studijās, pievienojas futbola komandai,

kur viņš izpaužas kā neaizstājams līderis. Un, kad labklājībai ir

ļoti maz, galvenā varone dvēselē parādās kaitinoša tārps. Viņš

šaubās, vai aizbildnis patiešām deva viņam garīgu impulsu,

bez merkantilisma un aprēķina. Šādās šaubās un sporta

asociācijas inspektors.



"Fords pret Ferrari"

Galvenajās lomās divi Holivudas smagsvari - Kristians

Beils un Mets Deimons. Režisora Džeimsa Mangolda

(James Mangold) jaunā lente vēsta par divu

autoražotāju konkurenci, par 1966. gada Lemānas 24

stundu sacīkstēm.

Kristians Beils atveido pilotu Kenu Mailsu, kurš kopā

ar autoinženieri Kerolu Šelbiju (Mets Deimons) pieliek

visas pūles, lai gāztu “Ferrari” no čempionu troņa.



”Dziedi!” 
(“Sing”) 

Lai glābtu savu teātri, koala vārdā 

Basters nolemj sarīkot dižāko 

talantu konkursu visā pasaulē.



“Gardēdis” 
(“Ratatouille”)

Stāsta pamatā ir žurka Remī, kuram patīk gatavot.

Viņš ir pat iemācījies lasīt, lai varētu izlasīt izslavēta

šefpavāra Gustava recepšu grāmatu, kuras virsraksts

ir „Visi var gatavot!” un šo vārdu iedvesmots Remī,

tad arī sāk savu šefpavāra karjeru Parīzē kaut gan ir

tikai žurka.



„Monsters University”

Disnejs Piksārs ar lepnumu stāsta jautro stāstu par to, kā divi

nesaskaņoti briesmoņi satikās un kļuva par mūža draugiem filmā,

kas kliedza ar smiekliem un skandināja sirdi. Kopš koledžas

saistītais Maiks Važovskis (Billy Crystal) bija mazs briesmonis,

viņš sapņoja kļūt par nobiedētāju un viņš labāk nekā jebkurš zina,

ka labākie nobiedētāji nāk no Monsters University (MU). Bet

pirmā semestra laikā Maikam Maike plāni tiek novirzīti no

sliedēm, kad viņš šķērso ceļus ar šāvienu Džeimsu P. Sulivivanu,

“Sulley” (Džons Goodmans), dabiski dzimušu skandālu. Pāru

konkurences gars, kas nekontrolē, liek viņiem abiem tikt

izslēgtiem no universitātes elitārās skandāla programmas. Ar

īslaicīgu sapni sapņojot, viņi saprot, ka viņiem būs jāstrādā kopā,

kā arī nepāra nepareizajiem monstriem, ja viņi kādreiz cer cerēt

uz lietu sakārtošanu.



„Zootropole” 
(„Zootopia”)

Laipni lūgti Zootropolē - pilsētā, kurā mīt

visdažādākie dzīvnieki. Šeit viss notiek tieši tāpat, kā

pie cilvēkiem - pilsētas sadalījumā ir gan elitāri rajoni,

gan arī tādi, kuros labāk nebāzt degunu. Kad

Zootropolē parādās jauna policiste - zaķene Džūdija,

par tās kolēģi kļūst pļāpīgais un viltīgais lapsa Niks.

Viņiem abiem nāksies atrisināt kādu sarežģītu lietu,

no kuras būs atkarīgs visas Zootropoles iemītnieku

liktenis.



“Lielās Pēdas dēls” 
(“The Son of Bigfoot”)

Ādams, savrups trīspadsmitgadnieks, uzsāk pārdrošus

meklējumus, lai atrastu savu sen pazudušo tēvu. Izrādās,

ka viņa tēvs ir leģendārais Lielā Pēda, kurš slēpjas

mežos, lai paglābtu sevi un savu ģimeni no korporācijas

"HairCo.", kas grib veikt zinātniskos eksperimentus ar viņa

īpašo DNS. Tēvs un dēls pavada laiku kopā, atgūstot

nokavēto un atklājot, ka arī Ādamam piemīt īpašas

spējas, kādas viņam ne sapņos nebija rādījušās. Diemžēl

abi vēl nenojauš, ka "HairCo." jau min viņiem uz

papēžiem.



„BALERĪNA”
(„BALLERINA”)

Felīsija ir bārene, kurai ir tikai viena aizraušanās un

kaislība- dejošana! Kopā ar savu draugu Viktoru, kurš

vēlas kļūt par izgudrotāju, viņi izdomā traku plānu kā

aizbēgt uz Parīzi- gaismas pilsētu, kuras Eifeļa tornis ir

uzcelts tikai līdz pusei. Lielajā pilsētā Felīsijai būs

jācīnās par savu sapni kā vēl nekad agrāk! Viņai

nāksies pārspēt sevi pašu un iemācīties kaut ko jaunu,

lai īstenotu savu neprātīgāko sapni- kļūt par spožāko

balerīnu un zvaigzni Parīzes operā.


