
 

 

 Augusztus 3. (csütörtök) 

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 

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. 

20:00 

Eszeveszett mesék arg.-sp. 

vígj.(2014) | 122p | feliratos 
 

Damián Szifron filmjének főszereplői eljutnak arra a 

pontra, amikor betelik a pohár. Amikor nincs visszaút. 

Amikor elszakad valami és olyat tesznek, ami 

visszafordíthatatlan 

 Augusztus 4. (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 

A kertész titka norvég-dán-

német dráma (2016) | 95p | 

feliratos  

Unn Tove pár órás újszülöttet talál a női mosdóban. 16 

évvel később feltűnik az ajtajában egy lány: ő az egykori 

csecsemő, aki most meg akarja találni biológiai szüleit. 

Sara Johnsen filmje. 

20:00 
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. 

Augusztus 5. (szombat) 

16:00 

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. 

18:00 

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. 

20:00 

Tejben, vajban, szerelemben 

szerb-angol-amerikai 

filmdráma (2016) | 125p | 

feliratos  
 

A helyi tejesember (Emir Kusturica) szereti a gondtalan 

falusi létet, ám élete egy nap fenekestül felfordul, miután 

megismerkedik egy gyönyörű, titokzatos olasz nővel 

(Monica Bellucci). 

2017. augusztus 3-9. 
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Augusztus 6. (vasárnap) 

16:30 

A fiú és a szörnyeteg japán 

animációs film (2015) | 119p | 

feliratos  

Egy fiatal fiú egyedül kóborol Tokió utcáin. Váratlanul egy 

különös, medveszerű harcossal találkozik, aki egy 

párhuzamos világból érkezett, hogy tanítványt találjon 

magának. Mamoru Hosoda filmje.  

19:00 

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 7. (hétfő) 

16:00 

A magas ősz férfi társat 

keres francia 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 

FILMKLUB 

Művészet a filmvásznon  

Leonardo da Vinci: a 

lángelme Milánóban olasz 

művészeti ismeretterjesztő 

film (2016) 81 p  

  

A művészet templomai című ismeretterjesztő mozifilm-

sorozat negyedik része minden idők egyik legnagyobb 

alkotózsenije, Leonardo da Vinci munkásságát és életét 

tárja a nézők elé, a Mester Milánóban töltött évtizedeire 

koncentrálva. A dokumentumfilmes elemeket és 

történelmi karaktereket életre keltő, játékfilmes részeket 

vegyítő alkotást a 2015-ös Milánói Expo keretében 

megrendezett nagyszabású Leonardo-kiállítás ihlette. 

20:00 

1945 magyar dráma (2017) | 

91p 
 

1945. augusztus 12, 11 óra. Titokzatos szállítmányukkal 

két fekete ruhás, fekete kalapos idegen jelenik meg egy 

magyar falu vasútállomásán. Néhány óra alatt minden 

megváltozik. Török Ferenc filmje. 

Augusztus 8. (kedd) 

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 

Elválaszthatatlanok olasz 

dráma (2016) | 100p | feliratos 
 

Daisy és Viola sziámi ikrek. Az egyik fellépésük után 

találkoznak egy orvossal, aki megvizsgálja őket, és 

megállapítja, hogy szétválaszthatók. Látszólag ez egy jó 

hír. Edoardo De Angelis filmje. 

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 9. (szerda) 

16:00 

Egy szó, mint száz: szerelem 

dán rom. vígjáték (2015) 

| 100p | feliratos  

A film három éven át kíséri öt késő harmincas-kora 

negyvenes nő életét, és nyolc fejezetben mutatja be 

csalódásaikat és örömeiket, könnyeiket és mosolyaikat. 

May el-Toukhy filmje. 

18:00 

Legújabb testamentum 

lux.francia-belga vígj. (2015) | 

113p | feliratos    

Isten nem a mennyekben, hanem Brüsszelben él. A fia 

egyszer már fellázadt mogorva apja ellen, de az 

Újszövetség nem oldott meg mindent. Most Isten lánya, 

a tízéves Ea a soros. Jaco van Dormael filmje. 
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20:00 

FILMKLUB 

Művészet a filmvásznon  

BOTTICELLI – Dante pokla  

olasz-német ismeretterjesztő 

(2016) | 95 perc | feliratos 

 

 

A művészet templomai című, Itália gazdag kulturális 

örökségét bemutató ismeretterjesztő sorozat következő 

epizódja a reneszánsz egyik leghíresebb alkotója, Sandro 

Botticelli munkásságának egy kevéssé ismert részébe 

enged betekintést. Botticelli pályája utolsó éveiben 

Dante Isteni színjáték című művének illusztrálásához 

készített misztikus rajzokat, csaknem egy évtizednyi 

munkával. Vajon mi áll ezeknek a rejtélyes rézkarcoknak, 

különösen A Pokol térképének (Inferno) a hátterében? 

 

 

 

 

 

 

Jegyár: 1200 Ft teljes áron, 980 Ft diákoknak és 60 év felett.   

A jegyekről érdeklődni és jegyet foglalni a +36302511443 telefonszámon lehet. 

 

 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. 
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