FEBRUÁR 8-TÓL 14-IG

8.
CS

9.
P

10.
SZO

Premier előtt
Anna Karenina - Vronszkij története (12) orosz
filmdráma, 138', orosz ny , magyar f
Premier
Fantomszál (12) amerikai film, 130', angol ny ,
magyar f
Szeretet nélkül (16) orosz-francia dráma, 127',
orosz ny , magyar f
Előhívás - #V4filmfeszt | kedvezményes jegyár 800 Ft
Megnyitó: Szívzűr (12) - vetítés és koncert (with
Englis Subtitles) magyar ny , angol f

12.
H

13.
K

14.
SZE

14:15

18:15
20:45

18:00

Eszkimó asszony fázik (16) (with Englis Subtitles)
magyar ny , angol f
Kiemelt programok
A forgatókönyv | a Fórum Színház és a
Művészetek Háza Gödöllő színházi előadása az
Uránia színpadán
Donizetti: Szerelmi bájital | Operaközvetítés a
New York-i Metropolitan Operából, 159', olasz ny ,
magyar és angol f
David Hockney a londoni Királyi Művészeti
Akadémián | Exhibition On Screen-sorozat, 90',
angol ny , magyar f
Chopin: A kaméliás hölgy | A moszkvai Bolsoj
Balett előadásának közvetítése felvételről
Kovács Nóri: Magyarnak lenni - Szóló koncert és
klip díszbemutató
Népdalok a kornak – Arany János, a nép ajkán
továbbélő versei | a Hungarian FolkEmbassy
lemezbemutatója - élő koncert
with English subtitles
Testről és lélekről /On Body and Soul/ with
English subtitles (16) magyar játékfilm, 116',
magyar ny , angol f
További filmjeink
A hentes, a kurva és a félszemű (18) magyar
dráma, 105', magyar ny
A legsötétebb óra (12) angol életrajzi dráma, 125',
angol ny , magyar f
A vendégek (16) angol fekete komédia, 71', angol
ny , magyar f
Aurora Borealis - Északi fény (16) magyar dráma,
104', magyar ny
Lucky (12) amerikai film, 88', angol ny , magyar f
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A művészet templomai: Raffaello – A
festőfejedelem 3D (12) olasz ismeretterjesztő film, 14:30
90', magyar ny
18:30
Testről és lélekről (16) magyar játékfilm, 116'
Viszlát, Christopher Robin (12) brit életrajzi családi
történelmi dráma, 107', angol ny , magyar f
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jelölések: ny: nyelv; f: felirat; h: hangalámondás | A műsorváltozás és a tévedések jogát fenntartjuk!

