
MOZIMŰSOR (08.10.-08.16.) 
 

Balaton Kongresszusi Központ és Színház - Mozi 

Cím 8360 Keszthely Fő tér 3. 

 

 Augusztus 10. (csütörtök)   

16:00 

A magas ősz férfi társat 

keresfrancia romantikus 

vígjáték (2017) | 100p | 

feliratos 

  

Pierre (Perre 

Richard), mióta 

megözvegyült, 

elvonultan él. Miután 

lánya 

megajándékozza egy 

számítógéppel, a férfi 

felfedezi az 

interneten található 

online társkereső 

oldalak végtelen 

lehetőségét. 

 



18:00 

Mérgezett egér osztrák-

német vígjáték (2017) | 

103p |feliratos 

  

A zenekritikus Georg 

(Josef Hader) 

elveszíti állását a 

patinás bécsi 

napilapnál. Felesége, 

Johanna pont nemrég 

jelentette be, hogy 

gyereket szeretne, 

ezért Georg nem meri 

neki elmondani, mi 

történt. 

 

20:00 

Ifjúság olasz-svájci-angol-

francia filmdráma (2015) | 

118p | feliratos 

  

A visszavonult 

világhírű karmester, 

Fred (Michael Caine) 

zenei karrierjét 

lezártnak tekinti, ám 

a legmagasabb 

szinten szeretnék, 

hogy még egyszer 

vezényeljen: II. 

Erzsébet királynőtől 

kap meghívót. 

 



 Augusztus 11. (péntek)               

16:00 

Határidős esküvő izraeli 

rom. film, (2016) | 110p | 

feliratos 

  

Michal (Noa Kooler) 

most készül az 

esküvőjére. A 

vőlegény azonban 

egy hónappal az 

esküvő előtt 

meggondolja magát. 

Michal úgy érzi, 

képtelen újra a 

szabályok szerint 

elkezdeni a 

társkeresést. 

 

18:00 

Elveszve 

Párizsban francia- belga 

vígjáték (2016) | 83p 

|feliratos 

  

Fiona (Fiona Gordon) 

levelet kap párizsi 

nénikéjétől, hogy ha 

nem segít, félő, hogy 

otthonba viszik. 

Fiona a francia 

fővárosba utazik, 

ahol elveszíti a 

holmiját, ráadásul a  



nénikéjét sem találja. 

20:00 

A fegyvertelen katona am-

auszt. életrajzi dráma 

(2016) | 131p | Szinkronos 

  

Desmond Doss 

(Andrew Garfield) 

szinte hihetetlen 

története, aki a II. 

világháború egyik 

legvéresebb 

csatájában Okinawa 

szigetén 75 bajtársa 

életét mentette meg 

úgy, hogy ő maga 

nem viselt fegyvert. 

 

Augusztus 12. (szombat)   

16:00 

Jackie amerikai-chilei-

francia életrajzi dráma 

(2016) | 99p | feliratos 

  

JFK halálát követően 

Jackie-nek (Natalie 

Portman) felül kellett 

emelkednie a 

személyes gyászán, 

méltósággal és 

állhatatosan vitte 

tovább férje szellemi 

örökségét és mutatott  



példát az egész 

világnak. 

18:00 

Swingerklub dán rom. 

vígj. (2016) | 99p | feliratos   

Az állandóan 

elégedetlen Adam 

izgalmat szeretne 

csempészni 

kényelmes, polgári 

életébe, ezért ráveszi 

feleségét, Irist, hogy 

elmenjen vele egy 

swingerklubba. 

Mikkel Munch-Fals 

filmje. 

 

20:00 

Én és a mostohám francia 

dráma (2017) | 117p | 

feliratos 

  

Claire (Catherine 

Frot) szülésznőként 

dolgozik. Egy nap 

hosszú idő után 

felbukkan életében 

egy rég nem látott 

ismerős. A különös 

találkozás teljesen 

felforgatja a nő  



mindennapjait. 

 Augusztus 14. (hétfő)   

16:00 

Mustang francia-német-

török filmdráma (2015) | 

97p | feliratos | 

  

Öt lánytestvér egy 

török faluban él 

nagybátyjukkal és 

nagyanyjukkal. A 

kamaszlányok 

felhőtlen 

boldogságban vágnak 

neki a nyári 

szünetnek, a vakáció 

azonban a lányok 

számára nem azt a 

szabadságot hozza, 

amire számítottak. 

 



18:00 

 Aranjuezi szép 

napok francia-német 

filmdráma (2016) | 97p | 

feliratos 

  

A gyönyörű spanyol 

város, Aranjuez ad 

helyszínt ennek az 

elgondolkodtató 

történetnek, melynek 

középpontjában a 

családi és 

párkapcsolati morális 

kérdések állnak. 
 

20:00 

FILMKLUB 

Művészet a filmvásznon A 

művészet templomai: 

Pápai bazilikák olasz 

ismeretterjesztő (2015) 

| 90p | szinkronos 

  

A “Vatikáni Múzeum 

3D” és a “Firenze és 

az Uffizi-képtár 3D” 

alkotóinak új filmje 

Róma, az örök város 

négy pápai bazilikáját 

mutatja be. A 

speciális 

kamerabeállításokkal 

készített filmben 

eddig sosem látott 

szemszögből tárul fel 

a Vatikáni Szent 

Péter-bazilika, a 

falakon kívüli Szent 

 



Pál-bazilika, a 

lateráni Keresztelő 

Szent János-

főszékesegyház és a 

Santa Maria 

Maggiore-bazilika 

csodálatos épülete és 

páratlan 

műkincsgyűjteménye. 

Augusztus 15. (kedd)   

16:00 

Oltári baki francia 

vígjáték (2017) | 94 perc 

szinkronos 

  

Mathias és Alexia 

évek óta együtt 

vannak, ám most 

Mathias félrelépett 

egy másik nővel, 

méghozzá egy 

esküvőszervezővel. 

Alexia véletlenül 

megtalálja a nő 

névjegykártyáját. 

Reem Kherici filmje. 

 



18:00 

A magas ősz férfi társat 

keresfrancia romantikus 

vígjáték (2017) | 100p | 

feliratos | 

  

Pierre (Perre 

Richard), mióta 

megözvegyült, 

elvonultan él. Miután 

lánya 

megajándékozza egy 

számítógéppel, a férfi 

felfedezi az 

interneten található 

online társkereső 

oldalak végtelen 

lehetőségét. 

 

20:00 

Paterson amerikai 

filmdráma (2016) | 118p | 

feliratos 

  

A befelé forduló 

Paterson (Adam 

Driver) csöndes 

boldogságot talál 

egyszerű életében. 

Minden napja 

ugyanúgy telik. 

Felesége, Laura pont 

az ellentéte: 

mindenben az állandó 

változást igényli. 

 



 Augusztus 16. (szerda)   

16:00 

Mérgezett egér osztrák-

német vígjáték (2017) | 

103p |feliratos 

  

A zenekritikus Georg 

(Josef Hader) 

elveszíti állását a 

patinás bécsi 

napilapnál. Felesége, 

Johanna pont nemrég 

jelentette be, hogy 

gyereket szeretne, 

ezért Georg nem meri 

neki elmondani, mi 

történt. 

 

18:00 

Swingerklub dán rom. 

vígj. (2016) | 99p | feliratos   

Az állandóan 

elégedetlen Adam 

izgalmat szeretne 

csempészni 

kényelmes, polgári 

életébe, ezért ráveszi 

feleségét, Irist, hogy 

elmenjen vele egy 

swingerklubba. 

Mikkel Munch-Fals 

 



filmje. 

20:00 

FILMKLUB 

Művészet a 

filmvásznon Testőrpalota: 

Firenze és az Uffizi 

Képtár olasz 

dokumentumfilm (2015) | 

95p | szinkronos 

  

A film egy látványos, 

több síkon játszódó 

utazás az itáliai 

reneszánsz 

bölcsőjébe, a korszak 

legjellemzőbb 

műremekeinek 

megismerésén 

keresztül. A 

játékfilmes elemekkel 

vegyített, virtuális 

tárlatvezetés 

rendhagyó 

idegenvezetője a 

reneszánsz 

patrónusok 

kvintesszenciája, a 

Simon Merrels által 

alakított Lorenzo de’ 

Medici, aki minden 

egyes műről 

beszámol, apróbb 

jellegzetességeit 

 



is ismerteti a nézővel. 

Újszerű, 

„történetmesélő” 

narrációját Prof. 

Antonio Natali, az 

Uffizi képtár 

igazgatója és Arturo 

Galansino, elismert 

reneszánsz-

specialista egészítik 

ki, akik a képtár 

számos kincséről 

behatóbb elemzést 

adnak. 

 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.  

  

Jegyár: 1200 Ft teljes áron, 980 Ft diákoknak és 60 év felettieknek. A jegyekről 

érdeklődni és jegyet foglalni a +36302511443 telefonszámon lehet. 

A jegyek megvásárlásával a Premier Kultcafét üzemeltető Fogadj Örökbe Egy Macit 

Alapítványt és a fogyatékossággal élők munkahelyteremtési programját támogatod. 

 


