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Prince: Sign o’ The Times 1987 | amerikai 

koncertfilm, 84', angol ny, felirat nélkül
21:00

Bellini: Norma | Operaközvetítés felvételről a New 

York-i Metropolitan Operából, olasz ny , magyar és 

angol f

18:00

Fortunata (16) | Egy város a filmek tükrében - 

vetítéssorozat | olasz film, 103', olasz ny , magyar f 18:30

Stage Russia - Csehov: Ványa bácsi | a moszkvai 

Vahtangov Színház produkciója felvételről, 180', 

orosz ny , magyar és angol f

19:00

Bokros jelentések | Filmvetítés és beszélgetés | 

magyar dokumentumfilm, 98'
18:00

Aurora Borealis - Északi fény/ with English 

subtitles  (16) magyar dráma, 104', magyar ny , 

angol f

16:30

Testről és lélekről /On Body and Soul/ with 

English subtitles (16) magyar játékfilm, 116', 

magyar ny , angol f

15:30

Aurora Borealis - Északi fény (16) magyar dráma, 

104', magyar ny
17:00 11:30

A vendégek (16) angol fekete komédia, 71', angol 

ny , magyar f
20:45 16:45 16:15

A Viszkis (12) magyar akciófilm, 126' 16:00 12:00

Egy szent szarvas meggyilkolása (16) angol-ír 

thriller, 121', angol ny , magyar f
11:00 18:30 20:45 20:45

Eszeveszett esküvő (12) francia vígjáték, 117 ', 

francia ny , magyar f
13:45 14:15

Jöjj el napfény! (16) francia romantikus vígjáték, 

94', francia ny , magyar f
19:00 13:15 15:15

Kádár.kom  (12) magyar dokumentumfilm, 84' 12:45

Lucky (12) amerikai film, 88', angol ny , magyar f
13:15 14:30 20:45 11:00

A művészet templomai: Raffaello – A 

festőfejedelem 3D (12) olasz ismeretterjesztő film, 

90', magyar ny

15:00 15:00 11:00 17:00 13:30

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

Viktória királynő és Abdul (12) angol-amerikai 

életrajzi dráma, 112', angol ny , magyar f
11:00

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

További filmjeink

with English subtitles

Kiemelt programok


