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93-20-75
Það var Deltan á móti
R e g l u n u m — Reglurnar töpuöu

Sjóarinnsem
hafiöhafnaöi

Gresse
Nú ern allra síðustu forvöð
að sjá þessa hcimsfrægu
mynd.
Endursýnd í örfáa daga.
Sýnd kl. 5 og 9.

Myndir Rafns Hafnfjorð
í opnu Canon Chronicl e
1 nýjasta hefti timaritsins Canon Chronicle sem gefiö er út i
Japan er opna blaösins lögð undir litmyndir sem Rafn Hafnfjörð
hefur tekið. Þar er ennfremur
rakinn ferill Rafns sem ljósmyndara i stuttu máli
Þar kemur fram að Rafn hefur
á ferli sinum notað myndavélar
frá mörgum frægustu framleiðendum heims en nú noti hann

AN1MAL
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lönabíó
*& 3-11-82
Prinsinnog betlarinn.
(The prince and the pauper:)

tvær vélar af gerðinni Canon AE1 Einnig er skýrt frá mikilli aukningu á sölu Canon myndavéla á
tslandi og aö milljónasta myndavélin af geröinni Canon AE-1 hafi
verið send til umboðsmannsins á
íslandi, Hilmars Helgasonar,
sem hafði hana sem fyrstu verðlaun i samkeppni fréttaljósmynd' ara.
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Delta Klíkan.

Reglur, skóli, klikan
allt
vitlaust. Hver sigrar?
Ný eldfjörug og skemmtileg
bandarisk mynd.
Aðalhlutverk: John Belushi,
Tim Matheson og John
Vernon.
Leikstjóri: John L andis.
Hækkað verð.
Sýnd kl. 5 - 7.30 og 10.
Bönnuð innan 14. ára.
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Bió-bió
Myndin er byggð á samnefndri sögu Mark Twain.
sem komið hefur út á islensku f myndablaðaflokknum Slgildum sögum.
Aðalhlutverk: Oliver Reed,
George C. Scott, David
H e m m i n g s , Mark L ester,
Ernest Borgnine, Rex Harrison,
Charlton
Heston,
Raquel Welch
Leikstjóri: Richard Fleicher
Framleiðandi:
Alexander
Salkind (Superman, Skytturnar)
Sýnd kl. 5, 7.15 og 9.30

^ 1-15-44
CASH

\M 1-13-84
SVARTA

ELDINGIN

George C. Scott og úrval
annara leikara.
Leikstjóri: Stanley Donen
Sýnd kl. 3.05, 5.05, 7.05, 9.05
og 11.05
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Hjartarbaninn
15 sýningarvika.
Sýnd kl. 9.10.
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Ny ofsalega spennandi kappakstursmynd, sem byggð er
á sönnum atburðum úr ævi
fyrsta svertingja, sem náði I
fremstu röð ökukappa vestan hafs.
Aðalhlutverk:
Richard Pryor
Beau Bridges
Isl. texti
Sýnd kl. 5, 7 og 9

Dirty
hörku

ÞAÐER
VISS PASSI!

Harry

beitir

Nýjasta myndin um Dirty
Harry með Clint Eastwood.
Islenskur texti
Bönnuð börnum innan 16 ára
Sýnd kl. 11

Hljómbær
Sprenghlægileg
grlnmynd.
Sýnd kl. 3.10, 5.10, og 7.10

solur
Hryllingsmeistarinn
Spennandi hrollvekja með
Vincent P r i c e og P e t e r
Cushing.
Sýnd kl. 3.15, 5.15, 7.15, 9.15
og 11.15.

■BORGAR^.

OíOiO
S m i ð j u v e g i 1« Kóp.
sími 43500. Austast í
Kópavogi
(útvegsbankahúsinu).

WÍSIM
...og segir rétt fiá!

Spennandi sérstæð og vel
gerð ný bandarisk Panavision-litmynd, byggð á sögu
eftir japanska rithöfundinn
Yukio Mishima.
Kris Kristófersson Sarah
Miles
Isl. texti
Bönnuð börnum
Sýnd kl. 3-5-7-9 og 11

tslenskur texti
Bandarisk grinmynd i litiím
og Cinemascope frá 20th
Century-Fox. — Fyrst var
það Nash nu er þaö Cash, hér
fer Elliott Gould á kostum
eins og I Mash, en nú er
dæminu snúið við þvi hér er
Gould tilraunadýrið.
Aðalhlutverk: Elliot Gould,
Jennifer O'Neill og Eddie Albert.

Aukamynd:
Brunaliöiö f lytur nokkur lög.
Sýnd kl. 5, 7 og 9
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LANDSCAPE
Sérlega spennandi og vel
gerö Panavision litmynd
Leikstjóri: Joseph L osey
Bönnuð innan 16 ára
Endursýnd kl. 5 — 7 — 9 og
11,15.

* J 1-89-36
Köngulóarmaðurinn

íslenskur texti
Afburða
spennandi
og
bráöskemmtileg ný amerisk
kvikmynd í litum um hina
miklu hetju, Köngulóarmanninn. Mynd fyrir fólk á
öllum aldri. Teiknimyndasaga um köngulóarmanninn
er framhaldsaga I Timanum.
Leikstjóri.
E.W.
Swackhamer.
Aðalhlutverk:
Nicolas
Hammond, David White,
Michael Pataki.
Sýnd kl. 5, 7, 9 og 11

ftÆJpHP
— * ■ — — Simi .50184
Skipakóngurinn
Ný bandarisk mynd byggð á
sönnum viðburðum úr lifi
frægrar konu b a n d a r i s k s
stjórnmálamanns.
Aðalhlutverk: Antoni Quinn,
Jaquline Bisset.
Sýnd kl. 9.
Siðasta sinn.
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Með hnúum og hnefum
Þrumuspennandi
glæný
bandarisk hasarmynd af 1.
gráðu um sérþjálfaðan leitarmann, sem verðir laganna
senda út af örkinni I leit að
forhertum
glæpamönnum
sem þeim tekst ekki sjálfum
að handsama.
Missið ekki af einni bestu
slagsmála- og bilamynd sem
sést hefur lengi. Spenna frá
upphafi til enda.
Sýnd kl. 5, 7, 9 og 11
tslenskur texti.
Bönnuð innan 16 ára.

