
 MÁRCIUS 23-TÓL 29-IG
23.

CS

24.

P

25.

SZO

26.

V

27.

H

28.

K

29.

SZE

A mizantróp | A Comèdie Française előadása 

felvételről, egy szünettel, 200', francia ny , magyar 

f

19:00

Festői korszakok - Gánóczy Mária festő és filmes 

élete | magyar film, 133'
20:45

Mozart: Idomeneo | Élő operaközvetítés a New 

York-i Metropolitan Operából, 240', olasz ny , 

magyar és angol f

18:00

Kortárs balett | A moszkvai Bolsoj Balett 

előadásának közvetítése felvételről, 160'
17:00

ÖN-TÉR-KÉP (12) magyar dokumentumfilm, 130', 

vetítés közönségtalálkozóval és könyvbemutatóval 10:00

Rammstein: Paris | német zenei dokumentumfilm, 

90'
21:45 22:30

Take Five: Beethoven 2 | Élő kamarazenei 

koncertsorozat, 100'
19:30

Vincent van Gogh (12) Exhibition On Screen-

sorozat | Van Gogh Múzeum, Amszterdam, 90', 

angol ny , magyar f

15:00

A fehér király (16) angol-német-svéd-magyar 

dráma, 89', angol ny , magyar f
16:45 14:30

A régi város (16) amerikai filmdráma, 137', angol 

ny , magyar f
13:00

Amadeus - rendezői változat (12) amerikai 

filmdráma, 180', angol, olasz, latin és német ny , 

magyar f

20:00

A művészet templomai - Botticelli: Dante pokla 

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

és olasz ny , magyar f

15:00 12:45

Háziúr kiadó (12) (Adopte un veuf) francia vígjáték, 

francia ny , magyar f , 97’
11:00 15:00

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

100', angol ny , magyar f
11:00

Kaliforniai álom - La La Land (12) amerikai 

romantikus film, 126',angol ny,  magyar f
11:00

Kincsem (12) magyar történelmi kalandfilm, 90', 

2017
15:30 12:45 16:45 16:15

A művészet templomai - Pápai bazilikák 3D (6) 

olasz ismeretterjesztő film, 90', magyar ny
13:15

Paterson (12) amerikai film, 118', angol ny , 

magyar f
12:45

Testről és lélekről (16) magyar játékfilm, 116' 11:00 21:00 18:30

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

Kiemelt vetítések

További filmjeink


