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SineBEBE ba!lıyor!
BA"KA S#NEMA anneler için S#NEBEBE adlı özel film seansları
sunuyor.

 Anneler  S!NEBEBE'de bebekleriyle birlikte rahat rahat film seyrediyor. Salonda bebek arabaları

serbest, bebeklerin a"laması serbest, uyuması serbest, beslenmesi serbest, oyuncakları serbest!

25 Mart'ta ilk seansı düzenlenen ve büyük ilgi gören S!NEBEBE her ay oldu"u gibi Ekim ayında

da devam ediyor.

 

Anneler ba"ımsız sinemanın tadını çıkarırken, bebekler de ba"ımsızlı"ın tadını çıkarıyor.

 

Bebekler mutlu, anneler mutlu, ya!asın sinema!

 

*Sinebebe 12 aylı"a kadar olan bebekler içindir. 

**Ses ve ı#ık düzenlemesi yapılacaktır.

***!ki koltuk için bir bilet almak yeterlidir.

 

Tarih: 28 Ekim Salı

 

Film: Balık - http://www.baskasinema.com/filmler/balik 

Yönetmen: Dervi# Zaim

Oyuncular: bülent inal, Sanem Çelik

Film Gösterim Saati: 14:30 (Tüm salonlar için)

Sinema salonları: 

Beyo"lu Beyo"lu

Etiler Akmerkez Cinema Pink

Kadıköy Rexx

 

Etiketler: BA"KA S#NEMA, S#nebebe, Etiler,sinema,Kadıköy,Beyo$lu,bülent inal

« önceki haber sonraki haber »
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