
A TISZApART MOZI NYÁRI AJÁNLATA: 

EURÓPAI KÖRUTAZÁS 

12 európai film, június 11-től, augusztus 27.-ig minden 

hétfőn 18:00 órától. 

06.11.Eszeveszett esküvő (12) feliratos francia vígjáték,115' 

06.18.Ötven tavasz (16) feliratos, francia romantikus film, 89’ 

06.25.Viktória királynő és Abdul (12) feliratos, angol-amerikai életrajzi dráma, 106’ 

07.02. A vendégek (16) feliratos, angol fekete komédia, 71’ 

07.09.Volt egyszer egy Németország (12) feliratos, német dráma, 102’ 

07.16.Doktor Knock (12) magyarul beszélő, francia romantikus vígjáték, 113’ 

07.23.Volt egyszer egy Szíria (16) feliratos belga-francia dráma, 85’ 

07.30.A hely (16) feliratos, olasz film, 113’ 

08.06.Táncterápia (16) feliratos angol film, 111' 

08.13.Sztálin halála (16) magyarul beszélő francia-angol vígjáték, 106’ 

08.20.Mrs.Hyde (16) feliratos francia–belga film, 95’ 

08.27.Egy Szent Szarvas meggyilkolása (16) magyarul beszélő ír thriller, 121’ 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. 

Kedvezményes bérlet árak: 

„First minute”: 5340 Ft/6 film 

„Last minute”: 6600 Ft/12 film 

 

 

 

 

http://www.mozinet.hu/hu/filmjeink/film/130/eszeveszett_eskuvo


Eszeveszett esküvő (12) 

feliratos francia film,115' 

 

Rendezte: Eric Toledano, Olivier Nakache  

Szereplők: Jean-Pierre Bacri  

Minden idők legsikeresebb francia filmje, az Életrevalók rendezői visszatértek 

ahhoz a műfajhoz, amely naggyá tette őket. Az Eszeveszett esküvő egy életigenlő, 

fergetegesen szórakoztató és felemelő mozi egy álomesküvőről, ahol minden 

rosszul sül el. 

 

Ötven tavasz (16) 
feliratos, francia romantikus film, 89’ 

 

Rendezte: Blandine Lenoir 

Szereplők: Agnés Jaoui, Pascale Arbillot 

 

Aurore elvált, és nemrég a munkáját is elvesztette. Egyre lejjebb csúszik a 

társadalmi ranglétrán. Váratlanul kiderül, hogy hamarosan nagymama lesz, és 

hirtelen összetalálkozik legnagyobb fiatalkori szerelmével is. Aurore úgy dönt, 

kézbe veszi saját életét, és elhatározza: most jött el az újrakezdés ideje.  

 

Viktória királynő és Abdul (12) 
 

feliratos, angol-amerikai életrajzi dráma, 106’ 

 

Rendező: Stephen Frears 

Szereplők: Judi Dench, Ali Fazal 

 

Az Oscar-díjas Judy Dench új filmje különleges igaz történet egy szokatlan 

barátságról Viktória királynő jelentős uralkodásának kései éveiből.  
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https://port.hu/adatlap/szemely/agnes-jaoui/person-2166
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Abdul Karim, a fiatal tisztviselő Indiából Angliába utazik, hogy részt vegyen a 

királynő Arany Jubileumán, és meglepve tapasztalja, hogy maga a királynő veszi 

pártfogásába.  

Amikor a királynő elkezdi firtatni régóta birtokolt posztjának korlátait, váratlan 

és elkötelezett szövetség jön létre közte és a férfi közt, és olyan lojálisak 

egymáshoz, hogy az udvartartás és a belső körök megpróbálják szétzúzni ezt a 

viszonyt. Ahogy a barátság mélyül, a királynő új szemmel kezdi látni a világot, és 

boldogan nyeri vissza emberi mivoltát. 

 

A vendégek (16) 
feliratos, angol fekete komédia, 71’ 

 

Rendező: Sally Potter 

Szereplők: Kristin Scott Thomas, Patricia Clarkson, Timothy Spall 

Az elegáns londoni házban baráti társaság gyűlik össze, hogy ünnepeljen: 

Janetet, a háziasszonyt pár órája választották meg a brit árnyékkormány 

miniszterévé. Úgy tűnik azonban, hogy ma szinte minden jelenlevőnek van 

valami szenzációs bejelentenivalója, és a vendégek egyre kevésbé figyelnek 

Janet példa nélküli sikerére. Rejtélyes telefonhívások érkeznek, az egyik várva 

várt vendég távol marad, és egyszer csak előkerül egy pisztoly is...  

Volt egyszer egy Németország (12) 

feliratos, német dráma, 102 perc 

 

Díjak, jelölések: 

A Berlinale válogatásában mutatkozott be. A norvég nemzetközi filmfesztiválon 

a legjobb filmnek járó közönségdíjat nyerte. 

 

Rendező: Sam Garbarski 

Szereplők: Moritz Bleibtreu, Antje Traue, Mácsai Pál, Tim Seyfi, Mark Iva nir, 

Anatole Taubman 

 

https://port.hu/adatlap/szemely/sally-potter/person-144044
https://port.hu/adatlap/szemely/kristin-scott-thomas/person-4707
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Frankfurt, 1946. David Bermann és barátai túlélték a holokausztot. Egyvalamit 

akarnak mindennél jobban: maguk mögött hagyni Németországot, és 

Amerikába emigrálni. De hogyan szerzik meg az ehhez szükséges pénzt? Hamar 

megtalálják a megoldást: háziasszonyokat bűvölnek el házaló kereskedőként, és 

egyre közelebb kerülnek céljukhoz. Davidot azonban utolérik múltjának árnyai. 

Miért van két útlevele? Hogy került évekkel ezelőtt Hitler hegyi nyaralójába? 

Lehet, hogy együttműködött a nácikkal? Sara Simont, a lelkiismeretes amerikai 

tisztet nem hagyják nyugodni ezek a kérdések, és elhatározza: kideríti, merre 

járt és mit csinált a férfi a háború alatt. Egyre nehezebb azonban kivonnia 

magát David hatása alól... 

Doktor Knock (12) 
magyarul beszélő, francia romantikus vígjáték, 113’ 

 

Rendező: Lorraine Levy 

Szereplők: Omar Sy, Ana Girardot 

Az ötvenes években egy szélhámos érkezik egy bájos kis francia hegyi faluba, 

ahol orvosnak adja ki magát. Doktor Knock karizmatikus és megnyerő férfi, 

ezért gyorsan nagy népszerűségre tesz szert, s meggyógyít mindenkit, legyen 

az illető beteg, vagy egészséges. Az egyébként egészséges falu lakóinak 

ravaszul mindenféle egzotikus (képzeletbeli) betegségeket talál ki, s az 

emberek lassan, de biztosan erősen hipochonderek lesznek. Majd minden 

megváltozik, amikor Doktor Knock találkozik egy vonzó fiatal nővel.   

Az Életrevalókkal világsztárrá vált Omar Sy (Derült égből apu, Samba, Jurassic 

World, Inferno, Az ételművész) egy kosztümös romantikus filmmel tér vissza 

a nagyvászonra, amelyben ismét azt játssza, amihez a legjobban ért: sármos 

szívtiprót. Partnere a filmben Ana Girardot, aki a Visszajárók című sorozat 

mellett számos mozifilmben tűnt fel az elmúlt években (Legközelebb a szívre 

célzok, Escobar). A Doktor Knock rendezője Lorraine Lévy, aki 

Franciaországban romantikus filmek sikerre vitelével vívott ki elismerést 

magának (Barátaim, szerelmeim). Jules Romains 1923-as szatirikus 

színdarabját 1951-ben már nagy sikerrel adaptálták vászonra, akkor a kor 

színészfejedelme, Louis Jouvet főszereplésével.  

https://port.hu/adatlap/szemely/lorraine-levy/person-217273
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Volt egyszer egy Szíria (16) 
Színes, feliratos belga-francia dráma 

 

Rendező: Philippe Van Leeuw 

Szereplők: Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud, Juliette Navis 

 

Miközben Damaszkusz ostrom alatt áll, egy asszony csapdába esik a 

lakásában a forrongó városban. A háromgyerekes anya védett házzá 

változtatja a házat, amely nemcsak a családjának, de a szomszédoknak is 

menedéket nyújt. A nő minden körülmények között megpróbálja életben és 

biztonságban tartani a nála tartózkodókat, miközben a háza előtt egy 

mesterlövész vár a megfelelő pillanatra. 

A Volt egyszer egy Szíria tragikus és érzékletes képet fest napjaink szíriai 

fegyveres konfliktusáról. A rendező Philippe Van Leeuw Bejrútban forgatta 

le filmjét, amelynek világpremierje a világ egyik legrangosabb ‘A’ kategóriás 

filmfesztiválján, az idei Berlinalén volt. A Panoráma versenyszekcióban 

szereplő film két díjat is nyert, a közönségdíjat és az Europa Cinemas 

mozihálózat elismerését is megkapta. A Volt egyszer egy Szíria szerepel az 

Európai Filmakadémia jelöltlistáján, s jó eséllyel jelölik az európai filmdíjra. 

Philippe Van Leeuw a Jézus élete és a Holnapnál jobb a tegnap alkotója a 

szíriai konfliktus emberi tragédiáját mutatja be, filmje humanista kiáltás egy 

humanitárius katasztrófa sújtotta térségből. 

A HELY (16) 
feliratos, olasz film, 113’ 

 

Rendező: Paolo Genovese 

Szereplők: Valerio Mastandrea, Sabrina Ferilli, Marco Giallini, Alba Rohrwacher 

 

Egy titokzatos név nélküli férfi "A HELY" nevű kávézóban fogadja ügyfeleit. A 

hozzá fordulók különböző problémákkal keresik fel, mindegyikük vágyik valami 

olyanra, amit az életében saját erőből nem tud elérni. A férfi azt ígéri 

ügyfeleinek, hogy teljesülni fognak a vágyaik, ha ők cserébe elvégzik azokat a 

https://port.hu/adatlap/szemely/paolo-genovese/person-197943
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meghökkentő és váratlan feladatokat, amelyeket ő bíz rájuk. Mindenkinek el 

kell döntenie, hogy vállalja-e az egyezséget, és meddig képes elmenni azért, 

hogy elérje célját...  

Táncterápia (16) 

feliratos angol film, 111' 

Rendező: Richard Loncraine 

Szereplők: Imelda Staunton, Joanna Lumley, Celia Imrie, Timothy Spall  

Díjak, jelölések: Palm Springs-i Nemzetközi Filmfesztivál - Közönség díj 

 

A látszólag tökéletes és rendezett életet élő, ítélkezésre és sznobizmusra 

hajlamos Sandra nyugdíjba vonulása előtt nem sokkal felfedezi, hogy a férje 

viszont folytat a legjobb barátnőjével. Fényűző otthonát otthagyva bohém 

húgához költözik, aki egy rossz hírű lakótelepen lakik. A karót nyelt Sandra 

eleinte kibírhatatlannak találja új életét, azonban egy társastánc-tanfolyam 

mindent megváltoztat... 

Az időskor lehet vidám, ráncokkal is lehet élvezni az életet. Az üzenet egyértelmű 

és nagyon szimpatikus. Ezzel együtt azért nagyon hálás vagyok, hogy a rendező 

és a forgatókönyv írója nem feledkezik meg arról, hogy a betegség és az elmúlás 

elkerülhetetlen, és számon kell tartani őket, amikor öregszünk. Charlie felesége 

Alzheimer-kórban szenved, egy otthonban tölti életének utolsó időszakát, a 

férjét már fel sem ismeri. De a betegség és a halál más szereplőket sem kímél. 

Viszont az egész nagyon „távolságtartóan”, szinte „lebegősen” kerül 

bemutatásra. 

De ez talán nem is baj. Hiába sablonos, hiába kiszámítható és hiába szépít a 

haldoklással kapcsolatban, mégiscsak tömény élvezetet nyújt a Táncterápia című 

film. Tele van nagyon kedves és jól adagolt poénokkal, a hangulat vidám, 

önkéntelenül is végig mosolyog az ember, ami közben nézi. Néha egy pohár 

limonádé is bőven elég a boldogsághoz és az elégedettség érzéséhez. Nem? 

Sztálin halála (16) 

magyarul beszélő francia-angol vígjáték, 106’ 

http://www.imdb.com/title/tt4538916/?ref_=nv_sr_1


Rendező: Armando Iannucci 

Szereplők: Andrea Riseborough, Jason Isaacs, Jeffrey Tambor, Olga Kurylenko 

1953 márciusában a nagy vezér meghalt, és milliók gyászolták Moszkva utcáin. 

Ám volt néhány ember, akinek a gyász helyett valami egészen más dolog jutott. 

Hruscsovnak és a vezetés többi tagjának ki kellett találnia, hogyan tovább, ezzel 

pedig őrült harc vette kezdetét az utódlásért. 

Armando Iannucci rendező az "Egy kis gubanc" című filmmel tette le névjegyét, 

ám az igazi ismertséget az Alelnők című tévésorozat hozta, amely számos 

Golden-Globe jelölést és Emmy-díjat tudhat magáénak. 

A Sztálin halála, ha nem is műfajteremtő, de műfajújrateremtő, és jelen 

esetben ez roppant fontos dolog: ha egy diktátor meg is halt, legalább általa 

most kicsit tovább él egy zsáner. És hát emberek haltak már meg kevesebbért: 

ha nem hisszük el, látogassunk el egy tetszőleges szovjet tömegsírhoz. 

Mrs.Hyde (16) 

feliratos francia–belga film, 95’ 

Rendezte: Serge Bozon 

Szereplők: Isabelle Huppert, Romain Duris, José Garcia 

 

A kellemetlen természetű középiskolai tanárnőt, Marie Géquilt diákjai és 

kollégái is gyűlölik. Egy viharos éjszakán villám csap belé, amitől elájul. 

Magához térése után különös érzés lesz rajta úrrá. Vajon meg tudja zabolázni a 

benne felébredő, veszélyes és erős Mrs. Hyde-ot? 

 

Egy Szent Szarvas meggyilkolása (16) 

magyarul beszélő ír misztikus thriller, 121’ 

Rendező: Yorgos Lanthimos 

Szereplők: Colin Farrel, Nicole Kidman  

 

Steve, a karizmatikus sebész életében váratlanul feltűnik egy tinédzser. A fiú 

kezdetben megmagyarázhatatlan barátkozása, valamint érdeklődése az 

https://port.hu/adatlap/szemely/armando-iannucci/person-311702


orvoslás iránt hamarosan értelmet nyer. A tinédzser ismerteti bosszújának 

tervét, melynek része a fiú anyja és a sebész férfi. Steve és családja élete 

fenekestül fordul fel a mind félelmetesebb fenyegetés és egyre intenzívebb 

pszichológiai terror hatására. 

 
 
 

 

 
 

 


