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A kertész titka (16) norvég-dán-német film, 95', 

norvég és angol ny , magyar f
20:30 19:00 14:00

A remény receptje (12) japán-francia-német 

filmdráma, 113’, japán ny , magyar f
16:00

A szerelem története (12) francia-kanadai-román-

amerikai romantikus dráma, 134’, angol ny , 

magyar f

18:15

Amy – Az Amy Winehouse-sztori (16) brit 

dokumentumfilm, 127', angol ny , magyar f 
20:30

Az utolsó tangónk (12) argentin-német 

dokumentumfilm, 85', spanyol ny , magyar f
14:45

Egy német sors (12) osztrák dokumentumfilm, 

107’, német ny , magyar f
18:00

Elválaszthatatlanok (16) olasz film, 100', olasz ny , 

magyar f
20:15

Én és a mostohám (16) francia dráma, 117', francia 

ny , magyar f
18:15 16:45

Határidős esküvő (12) izraeli romantikus komédia, 

110', héber ny , magyar f
20:30 16:00

Julieta (12) spanyol filmdráma, 112', spanyol ny , 

magyar f
20:45 20:45

Menedék (12) cseh-angol-amerikai életrajzi film, 

124’, magyar ny
17:45

Őrült szerelem (16) osztrák film, 96’, német ny , 

magyar f
16:30

1945 (12) with English subtitles/magyar nyelven 

angol felirattal, fekete-fehér magyar játékfilm, 91' 13:15

Bizet: Carmen | 2017-Met nyár | A Metropolitan 

Opera előadása felvételről, 197', francia ny , 

magyar f

17:00

Testről és lélekről/On Body and Soul (16) with 

English subtitles/magyar nyelven angol felirattal, 

magyar játékfilm, 116'

12:15

Gemenc - Az árterek világa (6) magyar 

természetfilm, 60'
11:00 15:30

Jupiter holdja (16) magyar dráma, 123' 20:00

Kincsem (12) magyar történelmi kalandfilm, 122'
15:45 11:00 14:00

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

Vuk (Korhatár Nélkül) digitálisan felújított magyar 

animációs film, 74', 1981
14:00 14:00 15:00 14:00 16:15

Kiemelt vetítések

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