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Holdfény (12) amerikai dráma, 111', angol ny , 

magyar f
20:45 20:45 20:45

A művészet templomai - Botticelli: Dante pokla 

(12) olasz-német ismeretterjesztő film, 95', német 

és olasz ny , magyar f

16:00 16:00 18:00 13:00 16:30

Szélvadász | baskír film, 100 perc, 2010, eredeti 

ny, angol f, magyar h
18:30

A modern kert festői: Monet-tól Matisse-ig | 

Exhibition On Screen-sorozat, Royal Academy of 

Arts, London, 90', angol ny , magyar f

11:00

Hurok (16) magyar krimi, sci-fi, thriller, 95', vetítés 

beszélgetéssel a Házasság Hete  alkalmából. 

Ingyenes, regisztrációhoz kötött

18:00

Verdi: Nabucco | közvetítés felvételről a New York-

i Metropolitan Operából, olasz ny , magyar és 

angol f

11:00

ÖSSZHANG: Szülei szeme | magyar 

dokumentumfilm, 90', magyar ny , 

akadálymentesített magyar f

16:00

Take five: Beethoven 1 | élő koncert

Sinfonietta Pannonica – Szabó Péter és barátai
19:30

The Citizen – Az állampolgár (12) magyar dráma, 

109', magyar ny , angol f
16:30

A pótolhatatlan Werner doktor (12) francia film, 

102', francia ny , magyar f
12:00

A vörös teknős (6) japán-belga-francia animációs 

film, 80'
14:00

Az állampolgár (12) magyar dráma, 109', magyar 

ny
20:30 13:00 12:00

A művészet templomai: BOSCH - A gyönyörök 

kertje (12) spanyol ismeretterjesztő film, 90', 

spanyol ny , magyar f

14:15

Cop Mortem (16) magyar akciófilm, 120' 18:30

Ez csak a világ vége (16) kanadai-francia dráma, 

97', francia ny , magyar f
18:45

Jackie (16) amerikai-chilei-francia életrajzi dráma, 

100', angol ny , magyar f
14:00 16:45 11:00 20:45

Kaliforniai álom - La La Land (12) amerikai 

romantikus film, 126',angol ny,  magyar f
11:30 19:45 16:00

A művészet templomai: Pápai bazilikák 2D (6) 

olasz ismeretterjesztő film, 90', magyar ny
14:45

A művészet templomai: Pápai bazilikák 3D (6) 

olasz ismeretterjesztő film, 90', magyar ny
15:00 14:15

jelölések: ny: nyelv; f: felirat; h: hangalámondás  | A műsorváltozás és a tévedések jogát fenntartjuk!

Transzszibériai Expressz - Az oroszországi régiók filmművészete

Premier

Kiemelt vetítések

További filmjeink


