
TISZTELT FILMBARÁTOK, KEDVES VENDÉGEINK! 

Nagy szeretettel köszöntöm Önöket Miskolcon, Európa egyik legkiemel-
kedőbb fi lmfesztiválján, amely – ahogy azt az elmúlt években már meg-
szokhatták – nívós előadásokkal, világsztárokkal, kiváló programokkal 
várja a kedves érdeklődőket. Idén is rendkívül színes a paletta; mond-
hatni, hogy a lehetőségek tárháza – fi lmremekek vonatkozásában – ismét 
szinte határtalan.
A Jameson CineFest az egyik legrangosabb európai fi lmes eseményként 
most, a 14. alkalommal is hozza majd a megszokott színvonalat. A világ 
idei fi lmtermésének legjelentősebb, legértékesebb fi lmjeit kínálja. Olyan 
fi lmeket, amiket hazánkban máshol nem, vagy itt láthat először a közön-
ség. Mert a Jameson CineFest ezúttal is ragaszkodik egyik védjegyé vé vált 
szokásához: a versenyszekciókban és a kitekintő összeállításban szereplő 
fi lmek mindegyike idén is magyarországi premier. Ugyanakkor ez egy 
ízig-vérig miskolci fesztivál, és erre nagyon büszkék vagyunk. A CineFest 
– bár a világ minden részéről érkeznek rá résztvevők és érdeklődők – a mi 
fesztiválunk. Helyi szervezők, helyi munkatársak dolgoznak folyamatosan 
azért, hogy Miskolc az európai fi lmkultúra meghatározó helye legyen. A 
remek kísérőprogramok, a szakmai fórumok pedig egyedülálló hangula-
tot teremtenek a CineFestnek. Nincs olyan miskolci, aki ne lenne büszke 
arra, hogy egyre több nagynevű rendező, színész, fi lmes szakember, sőt, 
világsztár tűnik fel ilyenkor a város utcáin, éttermeiben, szórakozóhelye-
in, és érzi jól magát nálunk. 
S hogy a CineFest nemzetközi elismertsége egyre nagyobb, mutatja 
például, hogy Európa legnagyobb forgatókönyvfejlesztő projektje, a 
TorinoFilmLab ezt a fesztivált és Miskolcot választotta első magyarországi 
helyszíneként. De idén a CineFest vendége lesz Ázsia legelismertebb, „A” 
kategóriás fesztiváljának, a Sanghaji Nemzetközi Filmfesztiválnak a dele-
gációja, közöttük maga a fesztivál igazgatója is. Egy másik ázsiai kapcsolat 
részeként pedig a hongkongi fi lmművészet is bemutatkozik Miskolcon. 
Idén is megemlékezünk majd a magyar fi lmművészet nagyjairól. A mos-
tani fesztiválon Radványi Géza, és a 90 éve Miskolcon született Dargay 
Attila munkásságát elevenítik fel a szervezők.
A fi lmes szaksajtó rendre szuperlatívuszokban emlegeti a miskolci Ja-
meson CineFestet. Hiszem, hogy idén is tudunk majd okokat adni az 
álmélkodásra, és a 14. fesztivál még jobb lesz, mint az előző, hiszen a 
folyamatos fejlődés – a hagyományok őrzése mellett – szintén a fesztivál 
védjegyének számít. 
Kívánom, hogy a 14. Jameson CineFest idén is csodás élményekkel gaz-
dagítson mindenkit – fi lmeseket és nézőket egyaránt –, legyen egy újabb 
okunk arra, hogy büszkék legyünk Miskolcra! A fi lmeseknek remek ver-
senyt, szép eredményeket, a moziszerető közönségnek pedig jó szórako-
zást kívánok!

DEAR FILM LOVERS, DEAR GUESTS,

Welcome to Miskolc, one of the most outstanding fi lm festivals of 
Europe that offers unique screenings, well-known stars and fantastic 
programs this year – as it has been doing so for years now. The selection 
is colorful again; we might even say that in terms of masterpieces of 
cinema the repertoire is almost unlimited.
As one of the most prestigious fi lm events of Europe, the Jameson 
CineFest meets the usual high standards for the 14th times. The most 
notable, most valuable fi lms of the year premiere at the Jameson 
CineFest, fi lms that can only be seen here or can be seen here for the 
fi rst time in Hungary. The Jameson CineFest does not fail to meet one of 
its trademark expectations: all fi lms in the competition programs and in 
the Open Eye selection are Hungarian premieres.
Besides, the Jameson CineFest is a ‘Miskolcian’ fi lm festival to the core, 
which makes us especially proud. Although participants and guests 
arrive from all over the world the CineFest is our fi lm festival. Locals 
organize it, locals work for it to make Miskolc a signifi cant place in the 
European fi lm culture. The unique joint programs and professional 
events create an exquisite atmosphere. There is not a single inhabitant 
of Miskolc who is not proud of having well-known directors, actors, fi lm 
professionals and stars walking in the streets of Miskolc, dining in our 
restaurants or having fun in our city.
The international recognition of the CineFest has been growing. 
That is proven by the fact that the TorinoFilmLab, the biggest script 
development project of Europe, chose the Festival and Miskolc, as 
its fi rst Hungarian venue. Also, the most well-known A-category fi lm 
festival of Asia, Shanghai International Film Festival sends a delegation 
headed by the festival’s director to the CineFest. Another Asian 
connection made it possible to introduce the cinematic art of Hong 
Kong to the audience in Miskolc.
The greatest fi gures of Hungarian cinema will also be remembered. 
This year the Géza Radványi’s and Attila Dargay’s, born 90 years ago in 
Miskolc, careers are in focus. The press speaks of the Jameson CineFest 
of Miskolc in superlatives. I believe that we will not fail to impress  the 
audience this year either. The 14th festival is going to be better than 
the last one, as the constant development – together with keeping 
traditions alive – is also something the Festival never fails to observe. 
I wish both fi lm professionals and viewers to have a wonderful time at 
the Jameson CineFest Miskolc International Film Festival – let it be an 
event making us proud of Miskolc again! For the fi lmmakers I wish good 
luck in the competition and for the audience I wish a really good time.

Dr. ÁKOS KRIZA
The Mayor of Miskolc

Dr. KRIZA ÁKOS
Miskolc polgármestere



Jó éve ez a magyar fi lmnek. Egy olyan év, amikor négy évtized után ismét 
Arany Medvét hoztunk haza Berlinből, majd pedig a legjobb rövidfi lmnek 
járó Oscar-díj is magyar kézbe került. Egy olyan év, amikor egy hónapokon 
át telt házzal vágtató magyar fi lm, a Kincsem több mint 430.000 nézőt von-
zott a mozikba és közel fél év után még mindig műsoron van. Egy olyan év, 
amikor egymásnak adják a kilincset a nemzetközi sztárok, mert rekordszá-
mú külföldi produkció forog Budapest utcáin és a stúdiókban. 
Szeptemberben vigyázó szemünket Miskolcra vetjük, ahol a Jameson 
CineFest Nemzetközi Filmfesztivál 2004 óta hozza az itthoni közönség elé 
a világ legkülönlegesebb fi lmes alkotóinak és legismertebb fesztiváljainak 
legjobb fi lmjeit. Miskolc ilyenkor pár napra Magyarország fi lmfővárosává 
válik, gazdag programmal örvendeztetve meg a fi lmszerető közönséget. 
A gondosan válogatott nemzetközi program szinte minden generáció 
számára tartogat emlékezetes fi lmeket, melyek nagy része vagy csak 
hónapokkal később, vagy egyáltalán nem is jut el a magyar mozik 
közönségéhez. A fesztivál újra és újra képes meggyőzni minket arról, hogy 
a mozi varázslata igenis létezik, csak engedni kell a csábításnak. 
Külön öröm számunkra, hogy a Filmalap által 2015-ben indított, első fi l-
mes rendezőknek lehetőséget biztosító Inkubátor Program bemutatkozó 
fi lmje, a Hetedik alabárdos európai premierje is Miskolcon lesz. A Cine-
Fest kitüntetett fi gyelmet szentel az először bemutatkozó alkotóknak, 
első éveiben még a nevében is a fi atal fi lmeseket célozta meg a fesztivál. 
Ez a szellemiség azóta is áthatja a rendezvényt. Az idén harmadszor meg-
hirdetett Inkubátor Programmal a Filmalap lehetőséget ad a pályakezdő 
alkotóknak, hogy minél előbb megtalálják hangjukat és helyüket, és el-
készítsék első egész estés fi lmjüket. Hogy aztán a miskolci válogatók új, 
fi atal magyar fi lmekből is válogathassanak.
2017. januárjától a Nemzeti Filmarchívum a Filmalaphoz tartozik. Ezzel a 
nemzeti fi lmvagyon kezelése, a magyar fi lmörökség megőrzése, restaurá-
lása, digitalizálása is a Filmalap feladata lett. A Filmalap és a Filmarchívum 
a CineFesten a restaurált és digitálisan felújított Valahol Európában című 
fi lmmel emlékezik a 110 éve született Radványi Gézára, a Miskolchoz 
kötődő Dargay Attilára pedig örök klasszikusainak, a Vuknak és a Lúdas 
Matyinak a vetítésével gondolunk. A CineFest megújult Dargay Attila-díja a 
magyar animáció fi atal alkotóit ismeri el. A fi atalság tehetsége, derűje jelen 
van Miskolcon, ahol idén nemzetközi programként a TorinoFilmLab tekinté-
lyes európai forgatókönyv fejlesztő program is megjelenik. 
Különleges élményt tartogat a sodró energiájú Sörgyári Capriccio, ame-
lyet a rendező Jiří Menzel és a főszereplő Magda Vášáryová jelenlétében 
nézhetünk újra. Miskolcon örök fi atal, fi atalabb és még fi atalabb alkotók 
mutatják be fi lmjüket. 
A CineFest programját, eseményeit tekintve mintha fi atalodna. Úgy lát-
szik, hogy csak a beköszöntőt írók felett jár el az idő. Non numero horas 
nisi serenas.

The Hungarian cinema had a good year. After four decades we brought 
home a Golden Bear from the Berlinale and the Academy Award for the 
best live action short ended up in the hands of a Hungarian director as 
well. It was a year when “Kincsem” galloped into the movie theatres, 
brought in 430,000 viewers and, after almost six months, it is still 
running in theatres. A year during which stars come and go, because a 
record number of fi lms are shot in the streets of Budapest and in the 
studios.
In September our eyes are on Miskolc where the Jameson CineFest 
brings the fi lms by the most interesting fi lmmakers and from the most 
well-known festivals to Hungary. And they do so from 2004. For a couple 
days Miskolc becomes the fi lm capital of Hungary offering a rich program 
for the festival-goers. The carefully selected competition program has 
a gem for almost all generations, many of which arrive to the cinemas 
months after or never at all. The Festival is able to convince us again that 
the magic of the cinema is real if we let it enchant us.
It is our pleasure to have the fi rst fi lm ‘Behind the Column’ realized in 
the framework of the Incubator Program for directors’ shooting their fi rst 
feature fi lm have its European premiere in Miskolc. The CineFest pays 
attention to directors who just realized their fi rst fi lms. At the beginning 
even the name of the festival included ‘young cinema’. The organizers did 
not fail their mission. With the Incubator Program calling for entries for 
the third time this year, the Hungarian Film Fund offers an opportunity to 
emerging talents to fi nd their voice and place quicker, to realize their fi rst 
feature fi lm, so the pre-jury of the festival in Miskolc may have some new, 
Hungarian fi lms to select from.
From January, 2017 the National Film Archive is part of the Hungarian 
National Film Fund. By this acquisition the handling of the Hungarian 
fi lm heritage, its protection, re-mastering and digitalization became 
the responsibility of the Film Fund. The Film Fund and the Film Archive 
remembers Géza Radványi, born 110 years ago, with screening 
‘Somewhere in Europe’ and Attila Dargay with screening ‘Vuk’ and ‘Mattie 
the Goose-boy’ at the CineFest. The Attila Dargay prize at the CineFest is 
given to a young Hungarian talent in animation. The resourcefulness and 
cheer of youth is present in Miskolc where the prestigious TorinoFilmLab 
holds a screenplay development master course this year.
The dynamic ‘Cutting It Short’ offers a special night in the director’s, Jiří 
Menzel, and the leading actress’, Magda Vášáryova, presence. Forever 
young, younger and even younger fi lmmakers present their work in 
Miskolc.
Considering the program and events, it seems that the CineFest is getting 
younger every year. Time passes only for those who write their salutatory. 
Non numero horas nisi serenas.

ÁGNES CSÉPAI HAVAS
Chief Executive 

Hungarian National Film Fund

CSÉPAINÉ HAVAS ÁGNES
vezérigazgató

Magyar Nemzeti Filmalap



Miskolc város vezetőinek és a Jameson CineFest Mis-
kolci Nemzetközi Filmfesztivál szervezőinek köszön-
hetően idén immár 14. alkalommal válhat Miskolc a 
fi lmművészet fővárosává hazánkban. A Filmfesztivál 
szervezettsége, a kísérő programok és a verseny-
program évről-évre egyre magasabb színvonalat mutatnak.
Bíró Tibor fesztiváligazgatónak és kiváló munkatársainak tiszteletre 
méltó elkötelezettsége és munkája lehetővé teszi, hogy – Jankovics 
Marcell fent idézett gondolatai szellemében – minden évben a folyto-
nosság megtartása mellett emelkedjen a Filmfesztivál elismertsége és 
rangja, valamint a közösségteremtés jegyében a magyar fi lmeseknek 
méltó találkozási lehetőséget biztosítsanak. 
A versenyfi lmek mellett a Kitekintő szekciónak köszönhetően a fi lm-
szerető közönség minden évben megismerkedhet az elmúlt időszak 
legnagyobb nemzetközi fesztiválsikereivel, a fi lmes szakma képviselői 
számára pedig a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének (FIPRESCI) 
Talent Campusa, a TorinoFilmLab, és a Nemzetközi Filmvásár jelenthet 
kihagyhatatlan eseményt a Fesztivál ideje alatt.
A Médiatanács 2014 óta összesen 14 millió forinttal támogatta a 
CineFestet. Idén 3 millió forintot ajánlottunk fel a Legjobb rövidfi lm, az 
Újhullám/CineNewWave és a Dargay Attila-díj – A magyar animáció ifjú 
tehetsége kategóriák nyertesei javára. 
A Médiatanács által 2011-ben életre hívott Magyar Média Mecenatúra 
program az elmúlt 7 évben a független magyar fi lmes és rádiós alkotó-
kat több mint 9,7 milliárd forinttal támogatta. Ezen összeggel a Média-
tanács közel 1000 fi lm és egyéb alkotás megvalósulását fi nanszírozta, 
többek között televíziós bemutatásra készült játékfi lmek, forgatóköny-
vek, kisjátékfi lmek, dokumentumfi lmek, ismeretterjesztő fi lmek, tör-
ténelmi dokumentumfi lmek, animációs fi lmek és animációs sorozatok 
elkészítéséhez járult hozzá. 
Büszkeségre adhat okot és jól mutatja a magyar fi lmesek tehetségét, 
hogy a Mecenatúra program keretében támogatott alkotások 1000 ha-
zai és nemzetközi fesztiválról közel 300 díjat és elismerést hoztak el. 
Hatalmas örömöt szerzett az egész országnak Deák Kristóf Mindenki 
című rövidfi lmje a 2017-es legjobb élőszereplős rövidfi lmnek járó Os-
car-díj elnyerésével. Bucsi Réka idén Európai Filmdíjra is jelölt Love 
című animációs fi lmje eddig közel 140 fesztiválon szerepelt Berlintől 
Hongkongig, Szicíliától Mexikóig, és akár még a Mindenki sikerét is 
megismételheti. 
Jankovics Marcell szavai értelmében cselekedve a Médiatanács kiszá-
mítható és tervezhető feltételeket kínálva már hosszú évek óta elkötele-
zett támogatója a hazai fi lmgyártásnak, valamint a magyar fi lmes közös-
ségnek és a fi lmszerető közönségnek teret biztosító fi lmfesztiváloknak, 
így a CineFestnek is. 
Tisztelettel vegyes köszönetet érdemelnek Miskolc város vezetői és a 
CineFest szervezői az áldozatos munkáért. Barátsággal kívánjuk, hogy 
az idei Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál minden 
résztvevő egyik legemlékezetesebb fi lmes ünnepe legyen. 

Owing to the leaders of the city of Miskolc and 
the organizers of the Jameson CineFest Miskolc 
International Film Festival, Miskolc is becoming the 
fi lm capital of Hungary for the 14th time this year. The 
organization, joint programs and the competition 

program are of higher and higher standards every year.
Tibor Bíró‘s and his colleagues‘ honorable commitment and work make 
it possible to live up to the quote by Marcell Jankovics. While providing 
continuity the Festival manages to set up higher standards each year 
and it also creates a community by offering a place for the Hungarian 
fi lm professionals to meet.
The competition program along with the Open Eye selection bring 
the biggest international festival hits of the world to the Hungarian 
audience while The International Federation of Film Critics (FIPRESCI) 
Talent Campus, the TorinoFilmLab and the International Film Market are 
events not to be missed by fi lm professionals during the Festival.
Since 2014 the Media Council granted 14 million forints to the CineFest. 
This year we offered 3 million forints to the winners of the categories: 
Best Short Feature, CineNewWave and Attila Dargay Prize – The young 
talent of Hungarian animation. 
Since 2011 through its Hungarian Media Patronage Program the 
Media Council’s spent more than 9.7 billion forints on the support of 
independent Hungarian fi lmmakers and radio programmers. With this 
contribution the Media Council fi nanced the realization of close to 1,000 
fi lms and other works, including fi lms for general release, scripts, short 
features, documentaries, educational fi lms, historical documentaries, 
animated fi lms and animated series.
We are proud of the program and of the talented Hungarian fi lmmakers. 
Works supported by the Patronage program participated at 1,000 
Hungarian and international Film Festivals winning close to 300 prizes 
and honors. By winning the Oscar for Live Action Short at the 89th 
Academy Award Kristóf Deák‘s ‘Sing’ made the whole country happy. 
Réka Bucsi‘s animation ‘Love‘ has been nominated for the European 
Film Award in 2017 and participated at more than 140 fi lm festivals 
from Berlin to Hong Kong, from Sicily to Mexico. It might even repeat 
the success of ‘Sing‘.
Going along Marcell Jankovics’ words, the Media Council offers 
calculability and predictability for fi lmmakers seeking support and is a 
devoted supporter of Hungarian fi lmmaking and, through the support 
granted for fi lm festivals like the CineFest, of fi lm lovers as well.
I wish to express my gratitude and respect to the leaders of the city 
of Miskolc and to the organizers of the CineFest for the devoted work 
they do. With friendly salute, I wish for all participants and visitors of 
Jameson CineFest Miskolc International Film Festival to have a truly 
remarkable fi lm event!

TAMÁS KOLLARIK
Member of the Media Council
Coordinator of the Hungarian Media Patronage Programme

DEAR CREATORS! 
DEAR FRIENDS OF FILMS!

KOLLARIK TAMÁS
a Médiatanács tagja

a Magyar Média Mecenatúra program koordinátora

TISZTELT ALKOTÓK!
TISZTELT FILMSZERETŐ KÖZÖNSÉG!

„...a nemzet működőképességét időben és térben is a kultú-
ra állapota határozza meg. Időben a folytonosság megtartá-
sa, térben a közösségteremtés….”              (Jankovics Marcell)

“…the operability of a nation is defi ned by the state of 
culture. Both in time and in space. In terms of time it is 
about continuity, in terms of space it is about creating a 
community.’        (Marcell Jankovics/)



Az elmúlt tizenhárom évben a Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Film-
fesztivál Magyarország legismertebb és a visszajelzések alapján legkedveltebb 
fi lmfesztiváljává vált. Minden év szeptemberében a fi lmszakma és a nézők az 
elmúlt egy év legjelentősebb, legértékesebb fi lmjeivel találkozhatnak a világ 
fi lmterméséből, melyek többsége hazai premier.
A fesztivál létrehozásakor az volt az álmunk, hogy egyszer a Jameson CineFest 
a régió meghatározó nemzetközi fi lmfesztiváljává váljon. A fi lmválogatás szín-
vonalával és az évről évre gazdagabb kapcsolódó programokkal sikerült ezt 
elérnünk. Évről évre egyre több neves fi lmsztár és alkotó érdeklődik a Fesztivál 
iránt. Idén is szép számmal érkeznek a CineFestre, mely jelzi a fesztivál nemzet-
közi ismertségét, elismertségét.
A versenyprogram idén is Európa nagy fesztiváljaival is összemérhető kvalitású 
lesz és az év legfontosabb fi lmjeinek magyarországi ősbemutatója a CineFes-
ten lesz. A fesztivál számos nemzetközi szakmai szervezettel is együttműködik, 
ennek eredményeként megtiszteltetés számunkra, hogy a FIPRESCI (Filmkriti-
kusok Nemzetközi Szövetsége) Talent Campusa idén is helyszínéül választotta 
a fesztivált. Kiváló az együttműködésünk a SIGNIS és az Interfi lm nemzetközi 
szervezetekkel, akik hazánkban egyedül a CineFestre delegált zsűri segítségé-
vel a Nemzetközi Ökumenikus Zsűri díjáról döntenek. 
A nagy fi lmművészek munkáit egybegyűjtő Kitekintő szekcióban az elmúlt év 
nagy és legfontosabb fesztivál kedvenceit mutatjuk be a hazai közönségnek.
Az idei év újdonsága, hogy kiosztásra kerül a Dargay Attila-díj a magyar animá-
ció ifjú tehetsége részére. 
A CineClassics sorozat ünnepi vetítéssel emlékezik Radványi Gézára. A legendás 
rendező 110 éve született, fi lmje, a Valahol Európában pedig éppen 70 éves. 
Miskolcon lesz a csodálatosan felújított kópia világpremierje. Dargay Attilával 
a Színészmúzeumban kiállítás foglalkozik, a moziban pedig a Vukot és A Lúdas 
Matyit nézhetjük újra – emlékezve a 90 éve Miskolcon született animációs fi l-
mesre. A fesztivál műfajokat bemutató szekciójának középpontjában idén a 
musicalek állnak.
A fi lmfesztivál nemzetközi elismertségének fontos állomása, hogy Európa leg-
nagyobb és legismertebb forgatókönyv-fejlesztő projektje, a TorinoFilmLab 
a fesztivált és Miskolcot választotta helyszínként. Ez az első alkalom, hogy ez 
a program Magyarországot választja helyszínül, és nagy megtiszteltetés szá-
munkra, hogy a fi lmfesztivál kapcsolódó programjai lesznek. 
Szintén nemzetközi kapcsolataink elismerését jelenti, hogy a Sanghaji Nemzet-
közi Filmfesztivál (mely az ázsiai régió legelismertebb, „A” kategóriás fesztivál-
ja) megkeresett bennünket, és együttműködési lehetőségeket ajánlott. Ennek 
eredményeként májusban azon 14 ország partnerfesztiválja között szerepelt a 
Jameson CineFest is (Magyarországról egyedüliként), akik Sanghajban part-
nerségi együttműködéséről ünnepélyes keretek között megállapodást kötöt-
tek. Ezen együttműködés következő lépése, hogy szeptemberben ellátogat a 
Sanghaji Nemzetközi Filmfesztivál 4 fős delegációja is a fesztiválunkra – közöt-
tük maga a fesztivál igazgatója is Miskolcra érkezik –, és bemutatják a Sanghaji 
Nemzetközi Filmfesztivált és a kínai fi lmkultúrát.
Idén Kína fi lmművészetének kiemelkedő alkotásai bemutatásra kerülnek egy 
másik projekt keretében is, mely Hongkong fi lmművészetére fókuszál. Ország-
fókusz sorozatunkban idén az izraeli fi lmkultúra is bemutatkozik.
Hatodik alkalommal rendezzük meg a tavaly is nagy sikert aratott Miskolci 
Nemzetközi Filmvásárt, idén kibővített formában. Ezen kívül több fi lmszakmai 
esemény várja a hazai alkotókat és producereket, továbbá kerekasztal-beszél-
getések, animációs és dokumentumfi lmes programok is fogadják a Miskolcra 
látogatókat. 
Köszönjük valamennyi támogatónk segítségét, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy 
a fesztivál magas színvonalon kerüljön megrendezésre és tovább fejlődjön.
A szervezők nevében köszöntök minden Miskolcra látogató fi lmkészítőt, szak-
embert, fi lmbarátot, és remélem, a nézők is megtalálják a számukra kedves 
alkotásokat programunkban.

In the last 13 years the Jameson CineFest became the most well-known and, 
according to many, the most popular fi lm festival in Hungary. Each year, in 
September the fi lm professionals and the audience have a chance to see 
the most outstanding, most valuable fi lms of the world, most of them being 
Hungarian premieres.
We had a dream when establishing the Festival: one day the Jameson CineFest 
Miskolc International Film Festival should be one of the leading international 
fi lm events of the region. By the high standards of fi lm selection and the 
increasingly rich professional programs we were able to achieve our goal. 
There are more and more famous fi lm stars interested in our Festival, they are 
coming to the CineFest in a big number this year, too, which shows the Festival’s 
international fame and recognition.
Our competition program matches that of the leading European festivals and 
the most important premieres are brought to Hungary by the CineFest. The 
Festival cooperates with several professional organizations, as a result of which 
we are proud to host a FIPRESCI (International Federation of Film Critics) Talent 
Campus this year, too. We have outstanding relationships with the SIGNIS and 
the Interfi lm, who will decide on the prize of the CineFest’s ecumenical jury, the 
only one in Hungary. This year a roundtable discussion provides opportunity to 
learn more about their work and views.
In our Open Eye section, we present the work of great fi lm artists, bringing the 
most important festival successes of the year to Hungary.
As this year’s initiative, we are going to award one young talent of Hungarian 
animation with our Dargay Attila Prize.
The festival’s retrospective series, CineClassic commemorates Géza Radványi. 
The legendary director was born 110 years ago while his masterpiece 
‘Somewhere in Europe’ has been shot 70 years ago. The world premiere of its 
digitally re-mastered copy is going to be in Miskolc. There will be an exhibition 
on the work of Attila Dargay in the local Theatre Museum, and the audience can 
see animated features Vuk (The Treasure of Swamp Castle) and Lúdas Matyi 
(Mattie the Goose-boy) in the cinema, remembering the 90-year-old animation-
maker from Miskolc. Our genre-in-focus program turns towards the musicals 
this year. 
It is a very important milestone of the fi lm festival’s international recognition that 
Europe’s major and best-known script development project, the TorinoFilmLab 
chose the festival and the city of Miskolc as its location this year. This is the fi rst 
time ever that this program chose Hungary as its location, and it is a great honor 
for us that they appear as the fi lm festival’s joint program.
Another sign of our international recognition is that the Shanghai International 
Film Festival, the best-known “A” category fi lm festival of the Asian region, has 
contacted us and offered partnership. As a result, Jameson CineFest Miskolc IFF 
was the only Hungarian fi lm festival that, together with fi lm festivals from 13 
other countries, signed a partnership agreement in Shanghai in May. The next 
step in this cooperation is that a 4-member delegation headed by the festival 
director of the Shanghai International Film Festival visits our festival to present 
the Shanghai International Film Festival and the Chinese fi lm culture.
This year the fi lm art of China is presented in the framework of another program 
as well: masterpieces from Hong Kong are showed. Our In focus program this 
year introduces the cinema of Israel.
Last year’s big success, the Miskolc International Film Market is organized for 
the sixth time. Several joint programs for Hungarian fi lmmakers and producers, 
discussions, Q&A sessions, animations and documentary programs are waiting 
for those who visit Miskolc during the Festival. 
We would like to thank all our sponsors for their support. With their help, the 
Festival has a chance to keep up with the highest standards and develop further.
In the name of the organizers I would like to welcome every fi lmmakers, 
professionals, fi lm lovers in Miskolc, and I hope that everyone in our audience 
will fi nd something to love in the program.

TIBOR BÍRÓ
Festival Director

DEAR FILM AND
CINEFEST FRIENDS,

BÍRÓ TIBOR
fesztiváligazgató

KEDVES FILM- ÉS
CINEFEST BARÁTOK!



FÖTÁMOGATÓ: KIEMELT TÁMOGATÓK:

KIEMELT MÉDIAPARTNEREK:

TÁMOGATÓK:

MÉDIA PARTNEREK:

PARTNEREK: FŐSZERVEZŐ:

SZERVEZŐK :

TECHNIKAI PARTNEREK: FILMFORGALMAZÓK:

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.
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 SOPSITS Árpád

Balázs Béla Díjas fi lm, tv és színházrendező, forgatókönyvíró. Eddig 
7 nagyjátékfi lmet rendezett, fi lmjei több, mint 200 nemzetközi 
fi lmfesztiválra kaptak meghívást és több, mint 45 díjat nyertek: 
Cannes, Montreál, Chicago, Locarno, Bergamo, Lagov, Berlin-
PrixEuropa, Potsdam, Belgrád, Budapest stb. Háromszor volt az 
év legjobb rendezője fi lmen és színházban egyaránt. Torzók c. 
fi lmjét 2001-ben Magyarország Oscar-díjra nevezte, és bekerült 
a legjobb 35-be. Legutóbbi fi lmje, A martfűi rém az idei Magyar 
Filmhéten 9 díjat kapott, eddig 14 fesztiválra hívták meg, és 
Liègeben a Nemzetközi Policier Fesztiválon Prix de la Public, azaz 
közönségdíjat nyert.

Árpád Sopsits is a Balázs Béla prize holder fi lm, television and 
stage director. He directed seven feature fi lms so far, that have 
been screened at more than 200 international festivals receiving 
more than 45 prizes in Cannes, Montreal, Chicago, Locarno, 
Bergamo, Lagov, Berlin, Potsdam, Belgrád, Budapest etc. He was 
voted best director of the year three times, both as fi lm and stage 
director. His 2001 movie “Abandoned” represented Hungary at 
the Academy Award selection and made it into the fi rst 35. His 
last title “Strangled” (2016) won 9 prizes at the Hungarian Film 
Week and has been invited to 42 international fi lm festivals so 
far. At The International Policier Film Festival in Liège it won the 
Prix de la Public, i.e. Audience Award. 

Alla BELAYA

Producer, a TOY CINEMA produkciós cég társvezetője.  Dolgozott az 
STB TV-csatorna producereként, majd a Star Media-nál (Kijevben, 
később Moszkvában). Miután visszatért Kijevbe, a ‘Pyramid’ 
produkciós cég vezetője lett, ahol számos forgatókönyvet és 
adaptációt készítettek el. Több neves rendezővel is dolgozott 
(Olexy, Michal Boganim, Marcus Schwenzel, Eva Neymann, 
Chris Cottam, Mike Bruce) és több sorozat, dokumentum- és 
ismeretterjesztő fi lm készítésében is részt vet producerként. 2007-
ben saját forgatókönyvíró céget alapított, ami ukrán, kazah, angol 
és francia csatornáknak és produkciós cégeknek dolgozik. 2012-
ben társult be a több céget összefogó ’TOY’-ba, ahol nemzetközi 
koprodukciók, sorozatok, reklámfi lmek és dokumentumfi lmek 
gyártásában vesz részt. 

Film producer, Managing Partner at TOY CINEMA production 
Company worked as executive producer at STB TV-channel, 
later in Star Media company (fi rst in Kiev, then in Moscow).  
After returning to Kiev became a head of producer’s center 
‘Pyramid’ where a range of scripts were written and screen 
adaptations were made. Worked with different famous 
directors (Olexy, Michal Boganim, Marcus Schwenzel, 
Eva Neymann, Chris Cottam, Mike Bruce) and took part in 
various serials, documentaries, future fi lms as a producer.
In 2007 she started own script agency that collaborates with 
different channels and production companies in Ukraine, 
Kazakhstan, Great Britain, France. In 2012 she became a partner 
in group of companies ‘TOY’ that works in the production 
of international feature fi lms, serials, commercials and 
documentaries.



 Dita GUERY

1975-ben végzett a Tel Aviv-i Egyetem Film 
és Televízió szakán. Míg Hollywoodban 
élt forgatókönyvírói kurzusokat vett az 
AFI-n. Számos nagy- és kisjátékfi lm (Igor 
and the Crane’s Journey 2013, Yona 
2014, Marcy Rain 2014, An Israeli Love 
Story 2016), televíziós sorozat  (An Enemy 
Compound 2000, Salma 2015) illetve 
dokumentumfi lm (Asking a Question 1978, 
Eda Nudel Refusing 1980, Bina and Shapira 
Celebrating Together 2003) gyártásában 
vett részt. 

Dita Guery graduated from the Film and 
Television Department at Tel Aviv University 
in 1975. While living in Hollywood she took 
scriptwriting courses at the AFI. She took 
part in the production of several dramatic 
feature and short fi lms (Igor and the Crane’s 
Journey 2013, Yona 2014, Marcy Rain 2014, 
An Israeli Love Story 2016), television series 
(An Enemy Compound 2000, Salma 2015), 
TV dramas (Indian in the Sun 1976, Winter 
Games 1984, Dorit, Slow Exposure 1983) 
and documentaries (Asking a Question 
1978, Eda Nudel Refusing 1980, Bina and 
Shapira Celebrating Together 2003). 

Michał SZCZEŚNIAK

Rendező, forgatókönyvíró. Számos díjat 
elnyert fi lmjeivel, többek között Starting 
Point c. rövid dokumentumfi lmje a 
Sheffi eld, Camerimage és Docu days 
fesztiválokon a fesztivál nagydíját kapta, 
de ezen kisfi lmje az Oscar-várományosok 
listáján is szerepelt. Rövidfi lmeket írt és 
rendezett is, pl. A Boat, Sashka, Sashka, The 
seduction school. Filmjeihez hasonlóan a 
Patrz: wolna wola c. színdarabja, valamint 
az A Boat és a Goliath forgatókönyvje is 
díjnyertes alkotása volt. Legújabb narratív 
kisjátékfi lmje, a Spitsbergen, valamint 
televíziós darabja, a To steal a life idén 
jelenik majd meg. Szereti a jó zenét és a 
jó ételeket. Egy hároméves kislány, Adele 
apukája.

 Director and screenwriter. His fi lms won 
numerous awards, short doc. “Starting 
Point” got the Grand Prix at Sheffi eld, 
Camerimage, Docu days, and many others. 
It also was Oscar shortlisted. He also wrote, 
and directed shorts: “A Boat”, “Sashka, 
Sashka”, and “The seduction school”. As 
well fi lms, his play “Patrz: wolna wola”, 
and scripts “A Boat”, and “Goliath” where 
price winning. His new narrative short 
“Spitsbergen”, and teleplay “To steal a life” 
will be released this year. He likes good 
music and good food. Father of three year 
old Adele. 

TÁLAS Zsófi a 

Számos rövidfi lm, dokumentumfi lm és 
animáció mellett a több díjjal is kitüntetett  
Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan 
című nagyjátékfi lm vágója. Zsófi a a vágó 
szak mesterfokozatát az angliai National 
Film and Television Schoolban 2017-ben 
szerezte meg. Korábban a Színház- és Film-
művészeti Egyetemen (vágó) és az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetemen (fi lmelmélet/
fi lmtörténet) szerzett alapfokú diplomát. 
Tagja a Magyar Film- és Videóvágók Egye-
sületének. Jelenleg második nagyjátékfi lm-
jén, a Rossz Verseken dolgozik.

Zsófi a Tálas is a Hungarian fi lm editor. She 
has edited numerous short fi lms, short 
documentaries, short animation fi lms 
and the multi-award winning Hungarian 
feature fi lm, For Some Inexplicable Reason. 
She is an editing graduate of England’s 
National Film and Television School and 
the University of Theatre and Film Arts 
Budapest. Zsófi a also has a degree in fi lm 
history from Eötvös Loránd University and 
is a member of HSE (Hungarian Society of 
Editors). She is currently editing her second 
feature fi lm, Bad Poems.
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Jasmin BAUMGARTNER

Az also-ausztriai Badenben született 1990-
ben. A „Dawson és a haverok” miatt döntött 
úgy már egészen fi atalon, hogy fi lmkészítő 
lesz. 16 évesen kezdett fi lmgyártó cégeknél 
és fi lmfesztiválokon dolgozni. 2011-től a 
Bécsi Filmakadémián tanul forgatókönyví-
rást Götz Spielmann osztályában. Rende-
zőként és forgatókönyvíróként a következő 
fi lmekben vállalt szerepet: I See a Darkness 
(kisjátékfi lm, 2016), Shirin: Die Ehre me-
iner Schwester (2013); de ő volt a Subhu-
man (kisjátékfi lm, 2016) rendezője is.

 Jasmin Baumgartner was born in 1990 in 
Baden, Lower Austria. Because of “Dawsons 
Creek” she decided to become a fi lmmaker 
at an early age. She started working at fi lm 
production companies and fi lm festivals 
at the age of 16. Since 2011 she studies 
scriptwriting at the Filmacademy Vienna in 
the class of Götz Spielmann. She took part 
in the production of the following fi lms as 
a director and scriptwriter: I See a Dark-
ness (short, 2016), Shirin: Die Ehre meiner 
Schwester (2013); and as a director of Sub-
human (short, 2016).

HARTUNG Attila

1991-ben született Budapesten. Középis-
kolai tanulmányait festő szakon végezte, 
mikor elkészítette első kisfi lmjét Álmodó 
címmel. Az alkotás az utolsó Magyar Film-
szemlén debütált. Ezután felvették a Szín-
ház- és Filmművészeti Egyetem Filmrende-
ző BA szakára Szász János és Janisch Attila 
osztályába. Iskola alatti kisjátékfi lmjei több 
külföldi fesztiváldíjat és szereplést hoztak, 
de Mindig csak c. kisjátékfi lmje a 2016-os 
CineFest CineNewWave kategóriájának 
nyertese volt. Szakának MA tagozatát az 
idén Enyedi Ildikó osztályában fejezi be. 
Ezt követően a II. Inkubátor pályázaton vett 
részt, melyet fi lmtervével megnyert és jövő 
évben forgatja első nagyjátékfi lmjét Senki 
nem megy sehova címmel.

Born in 1991, Attila Hartung started his 
studies in 2011 at SZFE (University of 
Theatre and Film Arts, Budapest), in the 
class of János Szász and Attila Janisch. 
Several of his school projects (but most 
notably ‘Meatball’ and ‘Ischler’) screened 
at various international fi lm festivals, and 
his BA graduation movie ‘Deliver Us’ won 
CineFest’s CineNewWave section in 2016. 
Attila is currently fi nishing his MA studies 
at SZFE in the class of Ildikó Enyedi, and in 
the meantime preparing his fi rst feature 
fi lm’s shooting for next summer. The fi lm, 
titled ‘Nobody goes nowhere’ already won 
fi nancing from the Hungarian National Film 
Fund’s Incubator Program.

Frédéric HENRY

15 éve már, hogy Creteil-ben a Cinemas du 
Palais (AFCAE és Europa Cinemas tag) mo-
ziban fi ataloknak szóló oktatási programot 
vezet. Programigazgatóként, oktatási és 
művészeti koordinátorként dolgozik a “Cine-
ma is almost perfect: living the cinema and 
Europe” projektben, melynek fókuszában az 
európai mozis és a társadalmi fejlődés áll. A 
program olyan kezdeményezéseket támogat, 
amelyek közelebb hozzák az európai mozit a 
fi atalokhoz, felhívják a fi gyelmet a fi lmekben 
rejlő értékekre, újra a nézőt teszik közép-
pontba, új utakat mutatnak a fi lmek meg-
értéséhez és a fi lmszínházat igazi közösségi 
térré varázsolják, egy hellyé, ahol az emberek 
találkozhatnak egymással, megismerhetik a 
másikat és önmagukat. A program Franciaor-
szágban, a Val de Marne régióban zajlik.

For 15 years he has been responsible for 
an educative project at Cinemas du Palais 
in Creteil (AFCAE and Europa Cinemas) 
targeting the young audience. He worked 
as a programmer, educational and artistic 
coordinator for the project: “Cinema is 
almost perfect: living the cinema and 
Europe” which focuses on European 
cinema and social development. It supports 
actions that bring European cinema closer 
to the younger generation, educate them 
on cinematographic values, bring the 
audience back into focus, propose new 
ways of understanding and loving cinema 
and transform the fi lm theatre into a space 
where people can meet, get to know each 
other and themselves. The project is realized 
in the Val de Marne region.
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 BORSOS Erika

A Vajdaságban született, Jugoszláviában. 
Budapesten él, ahol 1995 óta a fi lmter-
jesztés számos területén dolgozott – art vi-
deo-kölcsönzőben, art moziban, fi lmfesz-
tivál szervezőjeként. 15 évig ügyvezetője 
volt az Odeon fi lmforgalmazó vállalatnak, 
most pedig fi lmprogramozási vezetőként 
dolgozik a Budapest Film Zrt.-nél.

Erika Borsos was born in Vojvodina in 
the former Yugoslavia and is currently 
living in Budapest, Hungary.  Since 1995 
she has worked in many divisions of 
fi lm distribution, including working at 
a DVD rental store, at an art cinema and 
organizing and managing fi lm festivals. 
She has been the managing director of the 
Odeon fi lm distributing company for 15 
years. Currently she works as the Head of 
the Film Programming at Budapest Film 
Zrt. 

 Florent PARIS

Florent Paris 1964-ben született Franciaor-
szágban. A franciaországi Nancy egyetemén 
tanult fi lm- és moziismereteket. Doktoriját az 
1918-1938 közötti francia mozi történetéből, a 
néma fi lmről a hangos fi lmre történő áttérés-
ről, és a néma- ill. hangos fi lmek készítéséről 
írta. Jacques Prévert francia forgatókönyvíróval 
együtt dolgozott a Ködös utak c. regény fi lm-
adaptációján. Diákévei alatt moziban dolgozott. 
Napjainkban a Pireneusokban található Oloron 
Sainte Marie városka moziját vezeti.

Florent Paris studied fi lm and cinema at the 
University of Nancy, in France. He wrote his 
doctoral thesis on the French cinema between 
1918 and 1938, the passage from silent movies 
to talking pictures. He also worked with Jacques 
Prévert on the literary adaptation of The Port of 
Shadows. Parallel to being a student, he worked 
in a movie theater too. Florent Paris was born in 
1964 in France and now he manages his cinema 
in  Oloron Sainte Marie in Pyrenees, France.

Anika Danielle WAGNER 

1990-ben született Németországban, és ott 
is nevelkedett. 2008 óta számos kisjátékfi l-
met és videóinstallációt készített, melyek 
kiállításokon és fesztiválokon szerepeltek. 
Filmművészetet tanul az offenbachi Művé-
szeti Egyetemen, és a Lich városkában ta-
lálható Kino Traumstern moziban dolgozik, 
amely Németország egyik leghíresebb mo-
zija. Ő volt az ismert német horrorfi lm a Der 
Nachtmahr (A rémálom) rendezőassziszten-
se, Achim Bornhak rendező mellett. Berlini, 
londoni, párizsi és szarajevói fi lmprojektek-
ben dolgozott operatőrként, zeneszerzőként 
és rendezőként. Jelenleg első, rendezőként 
jegyzett nagyjátékfi lmjén dolgozik.

Anika Danielle Wagner was born in 1990 and 
grew up in Germany. Since 2008 she made 
several short movies and video installations 
which were shown on exhibitions and 
festivals. She studies art (fi lm department) 
at the University of Art and Design in 
Offenbach and works at Kino Traumstern in 
Lich - one of the most renowned cinemas in 
Germany. She was the assistant of director 
AKIZ for the famed German horror movie 
„Der Nachtmahr“. She worked as DoP, 
musician and director at fi lm projects in 
Berlin, London, Paris and Sarajevo. At the 
moment she is working on her fi rst feature 
fi lm as a director.



BORONYÁK Rita 

1961-ben született, fi lmkritikus. Ma-
gyar-francia szakon, majd esztétika szakon 
végzett, de televíziós újságíró képesítés-
sel is rendelkezik. 1984-1988 között a 
Széchényi Könyvtárban dolgozott, majd a 
Comporgan Rendszerháznál francia reklá-
mokat elemzett. 1998 óta a Magyar Nem-
zeti Filmarchívum dokumentumfi lmes 
referense. Írásai elsősorban a Filmkultúra 
Online-on olvashatók. Több magyar és 
nemzetközi zsűriben volt már tag (pl. 
2002-2003 Visegrad Documentary Libra-
ry; 2006; 2009; 2011 Magyar Filmszemle, 
2003-2004 Bratislava Film Festival; 2009 
FIKE, 2014 PÖFF Tallinn, 2017 KAFF Kecs-
kemét). 

She was born in 1961, and she works as 
fi lm critic. She studied Hungarian and 
French literature, aesthetics and televisi-
on journalism. Between 1984-1988 she 
worked at the National Széchényi Library, 
then analysed French advertisements at 
Comporgan System House. Since 1998 
she is working at the Hungarian National 
Film Archive, Budapest at the Department 
of Documentaries. She is publishing her 
fi lm criticisms in Filmkultúra Online. She 
was the  member of different international 
and Hungarian juries (e. g. 2002-2003 Vi-
segrad Documentary Library; 2006; 2009; 
2011 Hungarian Film Week, 2003-2004 
Bratislava Film Festival; 2009 FIKE; 2012 
Jameson CineFest Miskolc; 2014 PÖFF Tal-
linn; 2017 KAFF Kecskemét). 

Pierre-Simon GUTMAN 

A  francia fi lmes szaklap, a L’Avant scène ci-
néma’ főszerkesztője. Miután doktori foko-
zatot szerzett fi lmesztétikából (az amerikai 
Michael Ciminóról írta disszertációját) a 
Paris VII és a Nancy 2 egyetemeken oktatott 
fi lmes tárgyakat. Jelenleg az ESRA-n tanít, 
Párizsban és Brüsszelben. Filmkészítésről 
és politikáról szóló írásai az Eclipse, a Les 
Fiches du cinéma, a Trois Couleurs és a Soap 
hasábjain jelentek meg. Éveken át volt a 
Cannes’ Critic Week rövid- és nagyjátékfi l-
mes programjának igazgatója. 

Pierre-Simon Gutman is the deputy editor 
of the French movie review L’Avant scène 
cinéma. After a PHD in movie esthetics 
(about the American fi lm maker Michael 
Cimino), he has taught cinema in the 
Universities Paris VII, Nancy 2, and is 
currently teaching at the fi lm school ESRA, 
in Paris and Bruxelles. He has written 
for Eclipses, Les Fiches du cinéma, Trois 
Couleurs or Soap, about movie making and 
politics. He has also served several years as 
a programmer, for both short and festure 
fi lms, at the Cannes’s Critic Week.

Giuseppe SEDIA 

Francia születésű olasz újságíró, aki jelenleg 
Lengyelországban él és dolgozik. Az „Il Mani-
festo” című napilap riportere, de rendszere-
sen jelennek meg moziról szóló cikkei a „The 
Krakow Post”-ban is. Filmkritikáival több olasz 
és nemzetközi magazinban is találkozhattunk 
(Artribune, Cineforum, Film International, Sen-
tieri Selvaggi). 2013-tól tagja a FIPRESCI-nek. 

Giuseppe Sedia is a French-born Italian 
journalist living and working in Poland. He is 
a reporter for the Italian daily „Il Manifesto”. 
He writes regularly about cinema for „The 
Krakow Post”. His articles on fi lm and visual 
arts have appeared in several magazines 
in Italy and abroad (Artribune, Cineforum, 
Film International, Sentieri Selvaggi). He is a 
member of FIPRESCI since 2013. 

10     FIPRESCI ZSŰRI | FIPRESCI JURY 
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ERHARDT Ágoston
Budapest (Hungary)

Erhardt Ágoston magyar vágó, rendező, forgatókönyvíró és pro-
ducer, 1980-ban született. A magyar közszolgálati televízió szer-
kesztőségénél dolgozik immáron 14 éve. A Szegedi Tudomány-
egyetem Média- és Kommunikációs Tanszékén doktorált, előbb 
újságíróként, majd egy egyetemi újság főszerkesztőjeként dolgo-
zott. Még diplomája megszerzése előtt elkezdett dolgozni a Duna 
TV-nél, vallási területen. A magyar közszolgálati televízió 2010. 
évi átalakulását követően a Duna TV vallási főszerkesztőségének 
főszerkesztő-producere lett. 2015 óta az MTVA vallási főszerkesz-
tőségének vezetője. Elsősorban életrajzi és dokumentum fi lmeket 
készít, programokat szervez. Ő volt az első díjazottja a Magyar 
Katolikus Újságírók Szövetsége által odaítélt Sinkó Ferenc díjnak.

Erhardt Agoston (*1980) is a Hungarian editor, director, scriptwri-
ter and producer. He has been working in the Hungarian public 
television production for the past fourteen years. He holds a mas-
ter degree from the Department of Media and Communication at 
the University of Szeged and worked as a journalist, and editor-
in-chief of the university newspaper. Before obtaining his degree 
he started working for Duna TV, in the area of religion. After the 
transformation of the Hungarian public television in 2010 he 
became  the chief editor-producer at the Department of Religi-
ous Programs of Duna TV. Since 2015 he is the chief editor of the 
Department of Religious Program of the MTVA. He makes mainly 
portrait fi lms and documentaries. He was the fi rst to receive the 
Sinkó Ferenc prize, granted by the Hungarian Catholic Association 
of the Press.

KÉZDI Beáta
Pomáz (Hungary)

Kézdi Beáta 1982-ben született, a Magyarországi Evangéli-
kus-Lutheránus Egyház magazinjának újságírója-szerkesztője. A 
Deák téri lutheránus gimnáziumba járt, majd a   Pázmány Péter 
Katolikus Egyetemen tanult kommunikáció-magyar irodalom 
szakon. 2005-2006 között a Petőfi  Rádió riportereként dolgozott, 
2008-2010 között a Magyarországi Ökumenikus Segélyszervezet 
projektmenedzsere volt, 2010-2015 között a Heti Válasz hetilap 
honlapjának szerkesztője volt, 2011 óta pedig színházi kritikákat 
ír a lapnak.

Kézdi Beáta (*1982) is a journalist and an editor of the magazine 
of the Evangelical-Lutheran Church in Hungary. She visited the 
Lutheran High School of Deák Square and studied communication 
and Hungarian literature at The Pázmány Péter Catholic University. 
 Between 2005 and 2006 She worked as a reporter for  Petőfi  
Radio.  From 2008 to 2010 she worked as  a project manager 
at the Hungarian Interchurch Aid. Between 2010 and 2015 she 
was the editor of the website of Heti Válasz (Hungarian weekly). 
Since 2011 she has been writing theatre critics to Heti Válasz 
(Hungarian weekly).
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CHRISTINE Ris
Schüpfen (Switzerland)

Christine Ris 1952-ben született. Kereskedelmi képesítést szerzett, 
de már gyermekkora óta rajong a fi lmekért. A svájci parlament 
és számos ipari vállalat titkárságán dolgozott. 11 évig látta el a 
svájci Berne-Jura-Solothurn református egyházak továbbképzési 
irodájának igazgatási és szervezési feladatait. 2017 májusában 
nyugdíjba vonult, júniustól a nyomtatott média felügyeletéért, 
szervezéséért, létrehozásáért és közzétételéért felelős, valamint 
fi lmes eseményeket és vitafórumokat szervez svájci egyházkö-
zösségek számára. Az Interfi lm nemzetközi szervezet tagja, és az 
Interfi lm Switzerland vezetőségében dolgozik. A nagyobb európai 
fi lmfesztiválok és fi lmes szemináriumok rendszeres látogatója. 
Részt vett az Ökumenikus Zsűri munkájában Saarbrückenben és 
Mannheimban.

Christine Ris (*1952), educated as commercial employee and since 
childhood fascinated by fi lms, has been working as a secretary at 
the Swiss Parliament and in several industrial companies. She 
was in charge of the administration and organization of the 
department of further education at the Reformed Churches Berne-
Jura-Solothurn in Switzerland for 11 years. Retired since May 
2017. Since June 2017 in charge of administration, organization, 
creation and publishing of print-medias; organization of fi lm-
events and fi lm-discussions in several church communities in 
Switzerland. Member of INTERFILM International and the board 
of Interfi lm Switzerland, she is visiting regularly different festivals 
and fi lm seminars and has also been member of the Ecumenical 
Juries in Saarbrücken and Mannheim.

Magali Van REETH, 
Aix en Provence (France)

1956-ban született. A SIGNIS honlapjára (www.signis.net) vala-
mint a francia katolikus plébániák és a francia katolikus mediu-
mok (rádió, TV és magazinok) hálózata számára ír cikkeket, fi lm 
kritikákat. Kereskedelmi mozikban szervez premier vetítéseket, és 
börtönökben workshopokat a mozi és a spiritualitás szerepéről. 
A mozis újságírók franciaországi egyesületében – jelenleg – ve-
zetőségi tag, e minőségében tagja a FIPRESCI-nek is. 2000 óta 
a SIGNIS tagjaként képviselte az egyesületet különböző SIGNIS, 
ökumenikus, vallásközi és FIPRESCI zsűrikben. 2006-2017 között 
a Signis France főtitkára volt, 2013-2017 között pedig a Signis 
Europe elnöke.

Magali van Reeth (*1956 in Brazzaville) is a journalist, fi lm 
reviewer for the SIGNIS website www.signis.net and for a network 
of French Catholic parishes and French Catholic Medias (radio, 
TV and magazines). She is also leading premiere screenings in 
commercial cinemas and workshops on Cinema and Spirituality 
for prisoners in prison.  She is a member of the FIPRESCI through 
the French Union des Journalistes de Cinéma (presently board 
member). As a member of SIGNIS she represented the association 
as member of different SIGNIS, Ecumenical, Interreligious and 
FIPRESCI juries since 2000. General Secretary of Signis France 
(2006-2017) and President of Signis Europe (2013-2017).



A MAGYAR FILMÉRT

forintnál is többet fordított az NMHH Médiatanácsa 
független magyar alkotók m veinek támogatására. 

9,7 milliárd

993 alkotás
finanszírozása valósult meg az utóbbi 6 évben a 
Magyar Média Mecenatúra program keretében.

11 kategóriában

forint pénzdíj a 2017-es CineFest
- Legjobb rövidfilm díj/Best Short Film Prize
- Újhullám díj/CineNewWave Prize
- Dargay Attila Díj - A magyar animáció ifjú tehetsége
kategóriák gy zteseinek a Médiatanács jóvoltából.

1+1+1 millió

pályázhatnak támogatásra az alkotók:
• Kollányi Ágoston ismeretterjeszt  filmes pályázat
• Ember Judit dokumentumfilmes pályázat
• Macskássy Gyula animációs filmes pályázat
• Dargay Attila animációs sorozatok támogatására kiírt pályázat
• Fehér György televíziófilmes pályázat
• Huszárik Zoltán kisjátékfilmes és kísérleti filmes pályázat
• Cserés Miklós rádiójáték pályázat
• Neumann János online filmes pályázat
• Egri Lajos forgatókönyvíró és filmtervfejleszt  pályázat
• Escher Károly Ad-hoc pályázat
• Nemeskürty István történelmi dokumentumfilmes pályázat

mecenatúra

A Magyar Média Mecenatúra program aktuális pályázatairól, a pályázati 
eljárásokról b vebb információ itt olvasható: 
mecenatura.mediatanacs.hu

Kövesse a Magyar Média Mecenatúra program aktualitásait a Facebookon is: 
www.facebook.com/mecenatura



Kreatív
Európa

media.kreativeuropa.hu
facebook.com/KreativEuropaIroda

twitter.com/CED_HU

2014 óta a Kreatív Európa MEDIA 

Program több mint 140 magyar  

projektet támogatott közel  

4,5 millió euróval
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RENDEZŐ | DIRECTOR

LUCA GUADAGNINO

Az olasz rendező 1971-ben született 
Palermóban. | The Italian director was 
born in Palermo, in 1971. 

2015 A Bigger Splash 2013 Bertolucci on Bertolucci (documentary) 
2009 Io sonol’amore (I Am Love); IFB Culinary Cinema 2004 Cuoco 
Contadino (documentary) 2002 Mundo Civilizado (documentary) 
1999 The Protagonists 

PRODUCER  Peter SPEARS, Luca GUADAGNINO, Emilie GEORGES, 
Rodrigo TEIXEIRA, Marco MORABITO, James IVORY, Howard 
ROSENMAN KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 2017 
FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY James IVORY, Luca GUADAGNINO, 
Walter FASANO OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Sayombhu 
MUKDEEPROM VÁGÓ | EDITING Walter FASANO SZEREPLŐK | 
CAST Armie HAMMER, Timothée CHALAMET, Michael STUHLBARG   
FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Sony Pictures Classics VETÍTÉSI IDŐ | 
RUNNING TIME 130 min

1983. Meleg, tikkadt nyár. Elio szülei észak-olaszországi villájában 
tölti a nyarat. A 17 éves srác olvasással, zenehallgatással és úszással 
üti el az időt, mígnem egy nap megérkezik apja amerikai asszisztense. 
Oliver sármos, zsidó gyökerekkel rendelkező, magabiztos és jóképű 
fi ckó. Elio eleinte meglehetősen hűvösen viselkedik a fi atalemberrel, 
de nem telik bele sok idő, a két srác már együtt indul felfedezőutakra. 
Elio fi nom próbálkozásai egyre intimebbé válnak és ahogy múlik a 
nyár a kölcsönös vonzódás egyre nyilvánvalóbb…

It’s the hot, sun-drenched summer of 1983 and Elio is at his parents’ 
country seat in northern Italy. The 17-year-old idles away the time 
listening to music, reading books and swimming until one day his 
father’s new American assistant arrives at their large villa. Oliver is 
charming and, like Elio, has Jewish roots; he is also young, self-confi dent 
and good-looking. At fi rst Elio is somewhat cold and distant towards 
the young man but before long the two begin going out together on 
excursions. Elio begins to make tentative overtures towards Oliver that 
become increasingly intimate. As the short summer progresses, the 
pair’s mutual attraction grows more intense… 

SZÓLÍTS A NEVEDEN
Call Me by Your Name
OLASZORSZÁG, FRANCIAORSZÁG, BRAZÍLIA, EGYESÜLT ÁLLAMOK
ITALY, FRANCE, BRASIL, USA

PREMIER: 09. 08. 21:00 Pressburger 
REPETITION: 09. 09. 21:30 Uránia 
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RENDEZŐ | DIRECTOR 

Dave MCCARY

Az amerikai rendező 1985-ben szüle-
tett San Diegóban. | The American di-
rector was born in San Diego, in 1985.

2011 Toast 2009 This Is How We Trip 2008 Unbelievable Dinner 
2008 420 Disaster 2008 Outrageous Fun

PRODUCER Andy SAMBERG, Jorma TACCONE, Akiva SCHAFFER, Bily-
ly ROSENBERG, Phil LORD, Christopher MILLER, Will ALLEGRA, Mark 
ROBERTS, Al DI KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 2016 FORGA-
TÓKÖNYV | SCREENPLAY Kevin COSTELLO, Kyle MOONEY OPERATŐR 
| PHOTOGRAPHY Christian SPRENGER VÁGÓ | EDITING Jacob CRAYC-
ROFT SZEREPLŐK | CAST Mark HAMILL, Claire DANES, Kyle MOONEY 
FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Sony Pictures Classics VETÍTÉSI IDŐ | 
RUNNING TIME 100 min

James huszonöt évig a világtól elzártan élt egy mindentől távol eső ház-
ban. Miután a számára idillinek megélt helyzet megszűnik, kénytelen 
új életet kezdeni a számára totálisan idegen Utah állambeli kisváros-
ban, Cedar Hillsben. Ebben a feje tetejére állt világban James szerint 
az a legsokkolóbb, hogy rajta kívül soha senki nem látta kedvenc TV so-
rozatát, a Brigsby Mackó kalandjait. Ahogy igyekszik alkalmazkodni ah-
hoz, hogy a sorozat egyszer csak véget ért (sőt, csak a számára létezett), 
James egyre inkább Brigsby tanításain keresztült próbálja értelmezni 
ezt a számára új és rettentően félelmetes világot, majd úgy dönt, ő 
maga fejezi be Brigsby történetét, hogy végre újrakezdhesse a sajátját. 

After 25 years of secluded existence with his protective parents in their 
isolated, off-the-grid home, James is tossed out into a new life in relatively 
daunting Cedar Hills, Utah. As his world upends, the most shocking 
revelation to James is that he’s the only person who has ever watched 
his favorite television program, Brigsby Bear Adventures. Struggling to 
adjust to the show’s abrupt end, he begins to see Brigsby’s lessons as his 
only way to make sense of a big, scary new world, and James decides to 
make a movie to end Brigsby’s story—and re-begin his own.

BRIGSBY MACKÓ | Brigsby Bear
EGYESÜLT ÁLLAMOK | USA

PREMIER: 09. 09. 15:30 Pressburger
REPETITION 1.: 09. 11. 15:00 Uránia
REPETITION 2.: 09. 12. 16:00 Béke
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A bosszú angyala | M.F.A.
EGYESÜLT ÁLLAMOK | USA

RENDEZŐ | DIRECTOR

Natalia LEITE

A brazil rendező Sao Paulóban szüle-
tett. | The Brazilian director was born in 
Sao Paulo. 

2015 Serrano Shoots Cuba 2015 Bare

PRODUCER Mike C. MANNING, Leah MCKENDRICK, Shintaro SHIMO-
SAWA KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 2017 FORGATÓKÖNYV | 
SCREENPLAY Leah MCKENDRICK OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Aaron 
KOVALCHIK VÁGÓ | EDITING Phil BUCCI SZEREPLŐK | CAST Frances-
ca EASTWOOD, Clifton COLLINS Jr., Michael WELCH FORGALMAZÓ | 
DISTRIBUTOR Visit Films VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 95 min

Noelle képzőművészetet tanul, de valahogy nem találja a megfelelő 
művészi kifejezési módszert. Egy nap az egyik tankörtársa megerő-
szakolja. Noelle próbálja feldolgozni a történteket és kérdőre vonja 
a fi út, de a beszélgetés balul sül el és a fi ú meghal. Noelle igyekszik 
visszatérni a normál életbe, míg rá nem jön, hogy nem ő az egyetlen 
áldozat a campuson. Úgy dönt, a saját kezébe veszi a dolgokat. Meg-
születik a bosszúálló és kiderül, a megtorlás az, amire művészként is 
szüksége volt. 

Noelle, an art student struggling to fi nd her voice, is sexually assaulted 
by a fellow classmate. Attempting to cope with her trauma, she 
impulsively confronts her attacker, leading to a violent altercation that 
culminates in his accidental death. Noelle tries to return to normalcy, 
but when she discovers that she is only one of many silenced sexual 
assault survivors on campus, she takes justice into her own hands. A 
vigilante is born–retribution is the inspiration she’s been waiting for.

PREMIER: 09. 09. 17:30 Pressburger
REPETITION: 09. 10. 21:00 Uránia
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RENDEZŐ | DIRECTOR 

Ben SAFDIE
Joshua SAFDIE

Az amerikai testvérpár New Yorkban 
született. Ben 1986-ban, Joshua 1984-
ben. | Ben Safdie was born in 1986, 
Joshua in 1984. Both in New York. 

Ben SAFDIE (left): 2014 Heaven Knows What, 2013 Lenny Cooke (Do-
cumentary), 2011 Buttons (Documentary)

Joshua SAFDIE(right): 2014 Heaven Knows What 2013 Lenny Coo-
ke (Documentary) 2011 Buttons (Documentary), 2009 Go Get Some 
Rosemary (as Josh Safdie) 2008 The Pleasure of Being Robbed (Kö-
szönöm, hogy kirabolt!)

PRODUCER Sebastian Bear-MCCLARD, Oscar BOYSON, Terry DOUGAS 
KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 2017 FORGATÓKÖNYV 
| SCREENPLAY Ronald BRONSTEIN, Joshua SAFDIE OPERATŐR | 
PHOTOGRAPHY Sean Price WILLIAMS VÁGÓ | EDITING Ben SAFDIE 
SZEREPLŐK | CAST Robert PATTINSON, Jennifer Jason LEIGH, Barkhad 
ABDI, Ben SAFDIE, Lucas Elliot EBERL, Buddy DURESS FORGALMAZÓ | 
DISTRIBUTOR Memento Films International VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING 
TIME 100 min

Egy félresikerült bankrablás után Constantine Nikas bátyja börtönbe 
kerül. A srác ki akarja szabadítani, így kezdetét veszi a kétségbeesett 
utazás a város alvilágába. Egyetlen adrenalindús éjszaka és Constan-
tine máris nyakig ül az erőszak és káosz mocsarában, ahogy versenyt 
futva az idővel igyekszik megmenteni a testvérét és önmagát, mert 
tudja, az életük a tét. 

After a botched bank robbery lands his brother in prison, Constanti-
ne Nikas embarks on an odyssey through the city’s underworld in an 
increasingly desperate attempt to get his brother out of jail. Over the 
course of one adrenalized night, Constantine fi nds himself on a mad 
descent into violence and mayhem as he races against the clock to 
save his brother and himself, knowing their lives hang in the balance.

JÓLÉT | Good Time
EGYESÜLT ÁLLAMOK | USA

PREMIER: 09.10. 19:30 Pressburger
REPETITION: 09.15. 21:00 Uránia
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MEGTORLÁS | Brimstone
HOLLANDIA, FRANCIAORSZÁG, NÉMETORSZÁG, BELGIUM, 
SVÉDORSZÁG, EGYESÜLT KIRÁLYSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK |
NETHERLANDS, FRANCE, GERMANY, BELGIUM, SWEDEN, UK, USA

RENDEZŐ | DIRECTOR 

Martin KOOLHOVEN

A holland rendező 1969-ben született.  
| The Dutch director was born in 1969. 

2008 Oorlogs winter (Téli háború) 2006 Beetje Verliefd (Boldog csa-
lád) 2005 Knetter (Kelekótyák) 2005 Het schnitzel paradijs (Rántott 
hús)

PRODUCER  Uwe SCHOTT, Els VANDEVORST KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF 
PRODUCTION 2016 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Martin KOOL-
HOVEN OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Rogier STOFFERS VÁGÓ | EDI-
TING Job ter BURG SZEREPLŐK | CAST Dakota FANNING, Guy PEARCE, 
Emilia JONES, Carice van HOUTEN, Kit HARINGTON FORGALMAZÓ | 
DISTRIBUTOR Mozinet VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 148 min

Amikor a vadnyugati városkába új, karakán tiszteletes érkezik, szónok-
lataival hamar maga mögé állítja a lakosokat. A sorok között ülő néma 
Lizt a többiekkel ellentétben azonban elfogja a rettegés. A bábaként 
dolgozó lány férjével és gyerekeikkel a település megbecsült tagjai-
nak számítanak, egészen addig, míg Liz egy szülésben segédkezve el 
nem veszíti az újszülöttet. A közösség őt hibáztatja, a prédikátor pedig 
még inkább megágyaz e burjánzó gyűlöletnek. A tiszteletes ördögi 
megszállottsággal akarja tönkretenni a fi atal lány életét. Közös múlt-
juk szörnyű titkokat rejt, és Liznek – életében nem először – mene-
külnie kell.

When a new, charismatic preacher arrives to the town in the Wild West 
he quickly wins over the community with his preaching. But for the 
deaf Liz, the preacher brings only terror. Together with her husband 
and children, Liz, the midwife, is considered an honored member of 
the community right until one night she loses a child in childbirth. 
The locals blame her and the preacher nurses the hate further. The 
zealot wants to ruin the woman’s life with devilish obsession. Their 
shared past has dark secrets and Liz has to run – again. The fi lm was 
shot, partially, in Hungary.PREMIER: 09.10. 22:30 Pressburger

REPETITION: 09.11. 22:00 Uránia
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RENDEZŐ | DIRECTOR

Kazem MOLLAIE

Az iráni rendező 1981-ben született. | 
The Iranian director was born in 1981. 

2011 Delete (Short Film) 2009 Minus (Short Film) 2008 Please stay 
away from the red line (Short Film) 2005 Carmen Funebre (Documen-
tary) 2003 Akbar,For God Sake, don’t die before me! (Short Film)

PRODUCER Kazem MOLLAIE KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 
2017 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Kazem MOLLAIE OPERATŐR | 
PHOTOGRAPHY Majid GORJIAN VÁGÓ | EDITING Emad KHODABAKH-
SH, Kazem MOLLAIE SZEREPLŐK | CAST Levon HAFTVAN, Nazanin 
FARAHANI, Pouria Rahimi SAM, Sharon (Starring as Haiku) FORGAL-
MAZÓ | DISTRIBUTOR Kazem MOLLAIE VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING 
TIME 81 min

Az ötvenes éveiben járó Dr. Ahmad Kupal a vadászatnak és a taxider-
miának él. Felesége, Firoozeh pontosan ezért hagyta el nemrégiben. 
Az asszony csak akkor hajlandó visszaköltözni, ha Kupal megszabadul 
kedvenc vadászkutyájától és a házukat elborító kitömött állatoktól. 
Nem sokkal az újév beköszönte előtt Kupal és kutyája csapdába esnek 
a ház alagsorában berendezett preparátorműhelyben. Kupal a maga 
sajátos módján igyekszik legyűrni az éhséget és a szomjúságot. 

Dr. Ahmad Kupal is a 50-year-old hunter and a taxidermist. Recently, 
his wife Firoozeh has left him because of his job. Firoozeh will come 
back only on one condition, that Kupal sends Kupal’s beloved dog 
and the rest of the taxidermied animals out of the house. Moments 
before the New Year, Kupal and his dog get trapped in the big taxider-
my workshop in the basement of the house. He tries to battle thirst 
and hunger in his own special way to survive.

A PREPARÁTOR | لاپوک | Kupal
IRÁN | IRAN

PREMIER: 09.11. 16:00 Pressburger
REPETITION: 09.12. 23:30 Uránia
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anyám! | mother!
EGYESÜLT ÁLLAMOK | USA

RENDEZŐ | DIRECTOR 

Darren ARONOFSKY

Az amerikai színész, rendező 1969-ben 
született Brooklynban, New York állam-
ban. | The American actor, director was 
born in 1969, in Brooklyn, New York.

2014 Noé 2011 Lou Reed & Metallica: The View (Video short) 2010 
Black Swan | Fekete hattyú 2008 The Wrestler | A pankrátor 2006 The 
Fountain | A forrás 2000 Requiem for a dream | Rekviem egy álomért 
1998 Pi 1997 Soldier Boyz (Video Game) (video segments) 1994 No 
Time (Short) 1993 Protozoa (Short) 1991 Supermarket Sweep (Short) 
1991 Fortune Cookie (Short)

PRODUCER Scott FRANKLIN, Ari HANDEL KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR 
OF PRODUCTION 2016 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Darren 
ARONOFSKY OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Matthew LIBATIQUE 
VÁGÓ | EDITING Andrew WEISBLUM  SZEREPLŐK | CAST Jennifer 
LAWRENCE, Javier BARDEM, Ed HARRIS, Michelle PFEIFFER 
FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Paramount Pictures VETÍTÉSI IDŐ | 
RUNNING TIME 115 min

Az idősödő költő és fi atal felesége egy nagy viktoriánus házban élnek 
vidéken. Egy nap egy idegen és felesége beköltöznek a házba, meg-
zavarva a pár nyugodt életét... Pszichothriller szerelemről, hűségről 
és áldozatról.

The aging poet and his young wife live in a huge Victorian house in 
the countryside. One day a stranger and his wife move in and turn 
their peaceful lives upside down… Psychothriller about love, loyalty 
and sacrifi ce.

PREMIER: 09.11. 18:00 Pressburger
REPETITION: 09.13. 16:00 Zukor
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RENDEZŐ | DIRECTOR 

KOGONADA

A dél-koreai rendező Szöulban szüle-
tett. | The South Korean director was 
born in Seoul. 

2015 Boi Neon 2014 Ventos de Agosto | Augus Winds 2012 Domésti-
ca | Homemaids 2012 A Onda Traz o Vento Leva | Ebb&Flow 2010 Av. 
Brasília Teimosa | Defi ant Brasilia

PRODUCER Danielle Renfrew BEHRENS, Aaron BOYD, Giulia CARUSO, 
Ki Jin KIM, Andrew MIANO, Chris WEITZ KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF 
PRODUCTION 2017 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY KOGONADA 
OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Elisha CHRISTIAN VÁGÓ | EDITING 
KOGONADA SZEREPLŐK | CAST John CHO, Haley Lu RICHARDSON, 
Parker POSEY, Rory CULKIN, Michelle FORBES, Jim DOUGHERTY 
FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Visit Films VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING 
TIME 101 min

Egy koreai születésű férfi  az indianai Columbusban találja magát kó-
mában lévő építész apja mellett. Megismerkedik egy fi atal lánnyal, 
aki  úgy döntött, inkább a függőségéből gyógyulni próbáló anyja mel-
lett marad, ahelyett, hogy a saját álmait kergetné. 

A Korean-born man fi nds himself stuck in Columbus, Indiana, where 
his architect father is in a coma. The man meets a young woman 
who wants to stay in Columbus with her mother, a recovering addict, 
instead of pursuing her own dreams.

COLUMBUS
EGYESÜLT ÁLLAMOK | USA

PREMIER: 09.11. 21:00 Pressburger
REPETITION: 09.12. 21:30 Uránia
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A TOLVAJ, A BÖLCS ÉS A SZERELMES | Kirik Kalpler Bankasi
BANK OF BROKEN HEARTS
TÖRÖKORSZÁG | TURKEY

RENDEZŐ | DIRECTOR 

Onur ÜNLÜ

A török rendező 1973-ban született. |  
The Turkish director was born in 1973. 

2014 İtirazım Var (Let’s Sin) 2013 Sen Aydınlatırsın Geceyi (Thou 
Gild’st the Even) 2011 Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (The 
Extremely Tragic Story of Celal Tan and His Family) 2010 Beş Şehir 
(Five Cities) 2008 Güneşin Oğlu (The Son of the Sun) 2007 Polis (Po-
lice)

PRODUCER Kerem ÇATAY KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 
2017 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Onur ÜNLÜ OPERATŐR 
| PHOTOGRAPHY Vedat ÖZDEMIR  VÁGÓ | EDITING Ahmet Can 
ÇAKIRCA SZEREPLŐK | CAST Haluk BILGINER, Serkan KESKIN, Hazal 
KAYA, Taner ÖLMEZ, Tansu BIÇER, Osman SONANT, Öner ERKAN, Fatih 
ARTMAN FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Yamac OKUR VETÍTÉSI IDŐ | 
RUNNING TIME 120 min

Osman és Enis két, a húszas évei végét taposó fi atalember. Két nagy 
cél lebeg a szemük előtt: ki akarnak rabolni egy bankot, és benn 
akarják tartani az amatőr focicsapatukat a bajnokságban. Az egyik 
meccsen, amit ősi riválisukkal vívnak, Osman beleszeret Aslimba, akit 
akarata ellenére tart fogva Rüstem Tor, a másik csapat tulajdonosa, az 
ismert szervkereskedő. A William Shakespeare ’Rómeó és Júlia’ című 
drámáján alapuló fi lm Isztambulban játszódik. 

Osman and Enis are two young men in their late twenties. Their aim is 
to rob a bank and to prevent their amateur football team from being 
dropped from the league. When a game is played with the team 
being their archenemy Osman falls in love with Aslim, who is kept 
against her will by Rüstem Tor, the head of the opposing team who is 
also known for his involvement in the organ trade. The fi lm is based 
on William Shakespeare’s Romeo and Juliet and is set in Istanbul.

PREMIER: 09.11. 23:00 Pressburger
REPETITION 1.: 09.12. 15:00 Uránia
REPETITION 2.: 09.14. 16:00 Zukor
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RENDEZŐ | DIRECTOR 

VÉKES Csaba

A magyar rendező 1983-ban született 
Budapesten. | The Hungarian director 
was born in Budapest, in 1983. 

2015 Hangulat – változás (kisjátékfi lm) 2014 Á(l)lomás (kisjátékfi lm) 
2012 Kávéfőző (kisjátékfi lm)

PRODUCER HERENDi Gábor, FANCSIKAI Eszter, FANCSIKAI Péter, 
SZENTESI Zsolt, VÉKES Csaba KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 
2017 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY VÉKES Csaba OPERATŐR | 
PHOTOGRAPHY BÁLINT Dániel VÁGÓ | EDITING GOTTHÁRDI Balázs 
SZEREPLŐK | CAST BÁNKI Gergely, BEZERÉDI Zoltán, SÁRKÖZI-NAGY 
Ilona, NAGY Ervin, MOHAI Tamás, UJLAKI Dénes FORGALMAZÓ | 
DISTRIBUTOR Skyfi lm VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 87 min

A fi lm egy karriertörténet, ahol egy mellőzött színész, egy váratlan fel-
kérésnek köszönhetően, az „örök statiszta” szerepéből a teátrum ve-
zető rendezőjévé válik, és nem csak a saját álmaiért, hanem az egész 
társulatért kezd küzdeni. A napjaink színházi világában játszódó szatí-
ra, a színház természetéből fakadóan, olykor szürreális elemekkel dú-
sított. A Magyar Nemzeti Filmalap Inkubátor Programjának keretein 
belül elkészült első fi lm. 

The fi lm is about a career of a neglected actor who turns from being 
the walk-on man forever to the leading stage director of a theatre. 
From now on he has to fi ght not only for his own dreams but also 
for his crew. The satire takes place in the theatre-world of today and, 
due to the very nature of theatre, it thrives in surrealistic motifs. The 
fi rst fi lm realized in the framework of the Incubator Program of the 
Hungarian National Film Fund.

HETEDIK ALABÁRDOS | Behind the Column
MAGYARORSZÁG | HUNGARY

PREMIER: 09.12. 18:00 Pressburger
REPETITION 1.: 09.13. 15:00 Uránia  
REPETITION 2.: 09.15. 16:00 Zukor
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AZ ÉJSZAKA GYERMEKEI |
I fi gli della notte |
CHILDREN OF THE NIGHT
OLASZORSZÁG, BELGIUM | ITALY, BELGIUM

RENDEZŐ | DIRECTOR 

Andrea DE SICA

Az olasz rendező 1985-ben született. | 
The Italian director was born in 1985.

2013 Città dell’uomo (TV documentary) 2010 Foschia pesci Africa 
sonno nausea fantasia (documentary) 2008 Il grande spettacolo 
(Short) 2007 L’esame (Short) 2007 L’inferno sono gli  altri (Short)

PRODUCER Marta DONZELLI, Gregorio PAONESSA, Joseph 
ROUSCHOP, Valerie BOURNONVILLE KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF 
PRODUCTION 2016 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Andrea DE SICA, 
Mariano DI NARDO, Gloria MALATESTA OPERATŐR | PHOTOGRAPHY 
Stefano FALIVENE VÁGÓ | EDITING Alberto MASI SZEREPLŐK | CAST 
Vincenzo CREA, Fabrizio RONGIONE, Ludovico SUCCIO, Yuliia SOBOL, 
Luigi BIGNONE, Pietro MONFREDA FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR 
Reel Suspects VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 85 min

Giulio 17 éves. A jó családból származó fi út bentlakásos iskolába 
küldik. Az Alpokban fekvő, eldugott iskola vasszigorral őrzi diákjait, 
alig érintkezhetnek a külvilággal. Giulio itt ismerkedik meg a kicsit 
fura Edoardóval. Éjszaka, amikor kevésbé szigorú az ellenőrzés, a két 
fi atalember rendszeresen egy erdei nightklubban múlatja az időt. Itt 
ismerkednek meg a prostituált Elenával, akit hamar megkedvelnek. 
Nem kell sok hozzá, hogy rájöjjenek, féltve őrzött titkuk tulajdonkép-
pen része az iskola oktatási programjának. De csak van valami, amitől 
tényleg szabadok lehetnek…

Giulio, a seventeen-year-old from a well-to-do family, is sent to a 
boarding school. In this isolated place in the Alps, where iron-clad rules 
limit all contact with the outside, he makes friends with Edoardo, who 
is rather odd. Their friendship is sealed by frequent escapes at night, 
when the surveillance of the students seems to lapse. They begin to 
frequent a nightclub hidden in the forest, which becomes a refuge for 
the two young men. This is where they meet Elena, a prostitute, and 
become fond of her. Suddenly, they discover that the transgressions 
they have kept hidden are actually part of the school’s educational 
program. And yet there must be a way for them to become truly free…

PREMIER: 09. 12. 21:00 Pressburger 
REPETITION: 09. 13. 21:00 Uránia
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RENDEZŐ | DIRECTOR 

William OLDROYD

A brit rendező Londonban született. |  
The Britsh director was born in London. 

2013 In Mid Wickedness (Short) 2013 Best (Short) 2011 Christ’s Dog

PRODUCER Fodhla Cronin O’REILLY KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRO-
DUCTION 2016 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Alice BIRCH OPER-
ATŐR | PHOTOGRAPHY Ari WEGNER VÁGÓ | EDITING Nick EMERSON 
SZEREPLŐK | CAST Florence PUGH, Cosmo JARVIS, Paul HILTON FOR-
GALMAZÓ | DISTRIBUTOR magyarhangya VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING 
TIME 89 min

A vidéki Anglia, 1865. Katherine szinte belefullad a nála jóval idő-
sebb, keserű emberrel kötött házasságába, akinek ráadásul a család-
ja is rideg és haragtartó. Egy szenvedélyes affér a birtokon dolgozó 
egyik fi atal munkással, és a nőben elszabadul valami: innentől sem-
mi nem állíthatja meg, hogy megszerezze, amit akar. 

Rural England, 1865. Katherine is stifl ed by her loveless marriage to 
a bitter man twice her age, whose family are cold and unforgiving. 
When she embarks on a passionate affair with a young worker on her 
husband’s estate, a force is unleashed inside her, so powerful that she 
will stop at nothing to get what she wants.

LADY MACBETH
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG | UK

PREMIER: 09.13. 18:00 Pressburger 
REPETITION: 09.14. 15:00 Uránia 
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LOVING VINCENT
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG, LENGYELORSZÁG | UK, POLAND

RENDEZŐ | DIRECTOR

Dorota KOBIELA, 
Hugh WELCHMAN

Dorota KOBIELA a lengyelországi 
Bytomban született. Hugh WELCHMAN 
Angliában, Bracknellben született 
1975-ben. | Dorota KOBIELA was born 
in Bytom, Poland. Hugh WELCHMAN 
was born in Bracknell, UK, in 1975.

Dorota KOBIELA: 2011 Little Postman (Short) 2011 Chopin’s 
Drawings (Short) 2011 The Flying Machine

PRODUCER Sean M. BOBBITT, Ivan MACTAGGART, Hugh WELCHMAN 
KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 2017 FORGATÓKÖNYV | 
SCREENPLAY Jacek DEHNEL, Dorota KOBIELA, Hugh WELCHMAN 
OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Tristan OLIVER, Lukasz ZAL VÁGÓ | 
EDITING Dorota KOBIELA, Justyna WIERSZYNSKA SZEREPLŐK | 
CAST Douglas BOOTH, Robert GULACZYK, Eleanor TOMLINSON 
FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Digital Cinema International Kft.  
VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 95 min

1890.  július 27-ének alkonyán egy ösztövér fi gura botladozott végig 
a francia Auvers álmos kis főutcáján. Nem volt nála semmi, kezét a 
hasához szorította. A friss lőtt sebből szivárgott a vér. Ő volt Vincent 
van Gogh, akit akkor még alig ismert valaki, mára viszont a világ talán 
leghíresebb festője lett. Tragikus haláláról régóta tudunk, de a mai 
napig nem tisztázott, hogyan és miért lőtték meg. A „Loving Vincent” 
ezt a történetet meséli el. Ez a világ első nagyjátékfi lmje, aminek min-
den egyes jelenetét olajfestményekből animálták. 

On 27th July 1890 a gaunt fi gure stumbled down a drowsy high street 
at twilight in the small French country town of Auvers. The man was 
carrying nothing; his hands clasped to a fresh bullet wound leaking 
blood from his belly. This was Vincent van Gogh, then a little known 
artist; now the most famous artist in the world. His tragic death has 
long been known, what has remained a mystery is how and why he 
came to be shot. Loving Vincent tells that story. It is the world’s fi rst 
fully painted feature fi lm.

PREMIER: 09.13. 21:00 Pressburger
REPETITION: 09.14. 21:00 Uránia
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PRODUCER Jonas DORNBACH, Janine JACKOWSKI, Maren ADE, 
Valeska GRISEBACH, Michel MERKT KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRO-
DUCTION 2017 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Valeska GRISEBA-
CH OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Bernhard KELLER VÁGÓ | EDITING 
Bettina BÖHLER SZEREPLŐK | CAST Meinhard NEUMANN, Reinhardt 
WETREK, Syuleyman Alilov LETIFOV, Viara BORISOVA, Veneta FRANGI-
POVA FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Films Boutique VETÍTÉSI IDŐ | 
RUNNING TIME 119 min

Német építőmunkások dolgoznak Bulgária egy eldugott vidékén. 
Az idegen ország felébreszti bennük a kalandvágyat, ugyanakkor ott 
van bennük a nyelvi korlátok és a kulturális különbségek miatt érzett 
előítélet is. Ha el akarják fogadtatni magukat a helyiekkel, akkor ki 
kell teríteniük a kártyáikat. 

A group of German construction workers start a tough job at a remote 
site in the Bulgarian countryside. The  foreign land awakens the 
men’s sense of adventure, but they are also confronted with their 
own prejudice and mistrust due to the language barrier and cultural 
differences. The stage is quickly set for a showdown when men begin 
to compete for recognition and favor from the local villagers.

WESTERN
NÉMETORSZÁG, BULGÁRIA, AUSZTRIA | GERMANY, BULGARIA, AUSTRIA

RENDEZŐ | DIRECTOR 

Valeska GRISEBACH

A német rendező Brémában született 
1968-ban. | The German director was 
born in Bremen, in 1968. 

2006 Sehnsucht 2001 Mein Stern

PREMIER: 09.14. 16:00 Pressburger
REPETITION: 09.15. 22:00 Zukor
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PURGATÓRIUM | Purgatoryo
FÜLÖP-SZIGETEK | THE PHILIPPINES

RENDEZŐ | DIRECTOR 

Roderick CABRIDO

A rendező a Fülöp-szigeteken született 
1984-ben. | The director was born in 
The Philippines in 1984. 

2016 Tuos 2014 Children’s Show

PRODUCER Purple Pig Inc., Waning Crescent Arts Inc. KÉSZÍTÉS 
ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 2016 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY 
Denise O’HARA, Joseph Israel LABAN OPERATŐR | PHOTOGRAPHY 
Mycko DAVID, Cesca LEE VÁGÓ | EDITING Cyril BAUTISTA SZEREPLŐK 
| CAST Bernardo BERNARDO, Kristoffer KING, Jess MENDOZA, Arnold 
REYES FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Reel Suspects VETÍTÉSI IDŐ | 
RUNNING TIME 85 min

Ilyongót nemrég lőtték le a rendőrök. Holttestét egy lepukkant hul-
laházba szállítják, amit a kapzsi homoszexuális Violet vezet, aki úgy 
próbál megélni, hogy a holttesteket bérbe adja Simonnak. Ott van 
még Jojo is, a rendőr, akit Simon azért fi zet, hogy rendszeresen szállít-
sa a hullákat. Violetnek két alkalmazottja van: On-on és Dyograd. Ők 
készítik fel az elhunytakat a ravatalozáshoz. Bármilyen jóképű fi ckó is 
On-on, már csak egy dolog élteti, a szerencsejáték. Dyograd viszont 
csak szex közben érzi elemében magát. Nem sokkal Ilyong érkezése 
után elszabadul a pokol. 

“Purgatoryo” tells the story of Ilyong, a recently-dead man, killed by the 
police. Soon after, he is brought into a sleazy funeral home, run by Vio-
let, a greedy homosexual who has learned to survive by renting out the 
dead bodies in his funeral home to Simon. Along for the ride is Jojo, a 
police offi cer who is under the payroll of Simon and who supplies the 
dead bodies for Violet. Violet has two workers, On-on and Dyograd, who 
clean the cadavers and prepare them for the wake. On-on, for all his 
good looks, no longer feels alive except when he is gambling. Dyograd, 
on the other hand, only feels alive when he is having sex. Shortly after 
the arrival of Ilyong, misfortune and mayhem ensue.

PREMIER: 09.13. 23:00 Pressburger
REPETITION: 09.14. 23:00 Uránia
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RENDEZŐ | DIRECTOR 

Jonas CARPIGNANO

Az amerikai rendező 1984-ben szüle-
tett New Yorkban. | The American direc-
tor was born in New York, in 1984. 

2015 Mediterranea 2012 A Chjàna (Short) 2011 Bayou Black (Short) 
2010 Resurrection Man (Short)

PRODUCER Jon COPLON, Paolo CARPIGNANO, Ryan ZACARIAS, 
Gwyn SANNIA, Rodrigo TEIXEIRA, Marc SCHMIDHEINY, Cristoph 
DANIEL EXECUTIVE PRODUCER Martin SCORSESE KÉSZÍTÉS ÉVE 
| YEAR OF PRODUCTION 2017 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY 
Jonas CARPIGNANO OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Tim CURTIN VÁGÓ | 
EDITING Affonso GONÇALVES SZEREPLŐK | CAST Pio AMATO, Koudous 
SEIHON, Damiano AMATO FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Luxbox 
VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 118 min

Pio Amato Calabria egyik kis roma közösségében, a Ciámbrában él 
és már nagyon szeretne felnőni. Tizennégy éves, iszik, cigizik és azon 
kevesek közé tartozik, akik könnyen megtalálják a hangot mindenki-
vel – a helyi olasz maffi ózókkal, az afrikai bevándorlókkal és persze a 
többi cigánnyal is. Pio kiskutyaként követi bátyját, Cosimót, igyekszik 
megtanulni tőle az utca törvényeit. Amikor Cosimót letartóztatják, Pio 
elhatározza, hogy bebizonyítja, képes helyettesíteni bátyját. Hama-
rosan azonban nehéz döntést kell hoznia, amiből kiderül, valóban 
készen áll-e arra, hogy férfi  legyen.

In A CIÁMBRA, a small Romani community in Calabria, Pio Amato is 
desperate to grow up fast. At 14, he drinks, smokes and is one of the 
few to easily slide between the region’s factions - the local Italians, 
the African refugees and his fellow Romani. Pio follows his older brot-
her Cosimo everywhere, learning the necessary skills for life on the 
streets. When Cosimo is arrested, Pio sets out to prove he’s ready to 
step into his big brother’s shoes but soon fi nds himself faced with 
an impossible decision that will show if he is truly ready to become 
a man.

A CIÁMBRA
OLASZORSZÁG, BRAZÍLIA, NÉMETORSZÁG, FRANCIAORSZÁG, 
EGYESÜLT ÁLLAMOK, SVÉDORSZÁG | ITALY, BRASIL, GERMANY,  
FRANCE, USA, SWEDEN

PREMIER: 09.14. 18:00 Pressburger
REPETITION: 09.15. 16:00 Uránia
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SZÍVRITMUSZAVAROK | Arrhythmia
OROSZORSZÁG, FINNORSZÁG, NÉMETORSZÁG | 
RUSSIA, FINLAND, GERMANY | 

RENDEZŐ | DIRECTOR 

Boris KHLEBNIKOV

Az orosz rendező 1972-ben született 
Moszkvában. | The Russian director was 
born in Moscow, in 1972. 

2013 Dolgaya schastlivaya zhizn 2012 Poka noch ne razluchit 2009 
Sumasshedshaya pomoshch (Őrült segítség) 2006 Svobodnoe plava-
nie (Sodródás) 2003 Koktebel

PRODUCER Ruben DISHDISHYAN, Sergey SELYANOV KÉSZÍTÉS ÉVE | 
YEAR OF PRODUCTION 2017 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Natalia 
MESHCHANINOVA, Boris KHLEBNIKOV OPERATŐR | PHOTOGRAPHY 
Alisher  KHAMIDKHODZHAEV VÁGÓ | EDITING Ivan LEBEDEV, 
Yulia BATALOVA SZEREPLŐK | CAST Alexander YATSENKO, Irina 
GORBACHEVA, Nikolay SHRAIBER, Maxim LAGASHKIN FORGALMAZÓ 
| DISTRIBUTOR IndieSales VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 116 min

Oleg fi atal, tehetséges mentőorvos. A felesége, Katya a sürgősségin 
dolgozik. Szereti Oleget, de elege van abból, hogy a férfi  többet tö-
rődik a betegeivel, mint vele. Válni akar. Oleg mentőállomására új fő-
nök érkezik, aki nagyon szigorú szabályokat vezet be. De Oleget nem 
érdeklik a szabályok, ő életeket akar menteni, ami persze nem tetszik 
az új főnöknek. A munkahelyi krízis és a családi vészhelyzet miatt ösz-
szecsapnak a feje fölött a hullámok. A riasztások, alkoholmámorban 
töltött szabadnapok és az élet értelmének keresése közben Olegnek 
és Katyának újra meg kell találnia az egymáshoz vezető utat. 

Oleg is a young gifted paramedic. His wife Katya works at the hospital 
emergency department. She loves Oleg, but is fed up with him caring 
more about patients than her. She tells him she wants a divorce. The 
new head of Oleg’s EMA substation is a cold-hearted manager who’s 
got new strict rules to implement. Oleg couldn’t care less about the 
rules – he’s got lives to save. His attitude gets him in trouble with 
the new boss. The crisis at work coincides with the personal life crisis. 
Caught between emergency calls, alcohol-fueled off-shifts, and 
search for a meaning in life, Oleg and Katya have to fi nd the binding 
force that keeps them together.

PREMIER: 09.14. 21:00 Pressburger
REPETITION: 09.15. 18:30 Uránia
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RENDEZŐ | DIRECTOR 

Francis LEE

A brit rendező Soylandben született. 
| The British dierctor was born in Soy-
land. 

2014 The Last Smallholder (Documentary short) 2013 Bradford Hali-
fax London (Short) 2012 The Farmer’s Wife (Short)

ISTEN ORSZÁGA | God’s Own Country
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG | UK

PRODUCER Manon ARDISSON, Anna DUFFIELD, Diarmid 
SCRIMSHAW, Jack TARLING KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 
2017 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Francis LEE OPERATŐR | 
PHOTOGRAPHY Joshua James RICHARDS VÁGÓ | EDITING Chris 
WYATT SZEREPLŐK | CAST Josh O’CONNOR, Alec SECAREANU, Ian 
HART, Gemma JONES FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Protagonist 
Pictures VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 104 min

Tavasz. Yorkshire, Anglia. Johnny Saxby a 25 éves birkapásztor beál-
dozta a jövőjét, hogy gyengélkedő apjának – Martinnak – és fásult 
nagyanyjának – Deirdrének - segítsen vezetni a családi gazdaságot. 
A mindennapok szürkeségét az ital és a szex feledteti valamelyest. 
Ahogy jön a birkaszezon,  Martin felvesz egy román vendégmunkást, 
hogy segítsen a kimerült Johnnynak. A fi ú az első perctől ellensé-
ges Gheorghe-val, makacsul hajtogatja, hogy boldogul egyedül is. 
Gheorghe végül bebizonyítja, hogy nem csak a gazdasághoz ért, ha-
nem Johnnyt is megérti.

Spring. Yorkshire, England. Johnny Saxby, a 25-year-old sheep 
farmer has sacrifi ced his future to run the family farm for his ailing 
father, Martin, and stoic grandmother, Deirdre, numbing the daily 
frustration of his desolate life with binge drinking and casual sex. 
As lambing season approaches, Martin hires a Romanian migrant 
worker, Gheorghe, to assist the already exhausted Johnny. Johnny 
bitterly resents Gheorghe, stubbornly insisting he can cope on his 
own, but Gheorghe proves he not only understands this farming life, 
but more importantly, he understands Johnny.PREMIER: 09.14. 23:15 Pressburger

REPETITION: 09.15. 23:00 Uránia
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APRIL LÁNYA | Las Hijas de Abril | APRIL’S DAUGHTER
MEXIKÓ | MEXICO

RENDEZŐ | DIRECTOR 

Michel FRANCO

A mexikói rendező 1979-ben született.
| The Mexican director was born in 
1979. 

2015 Los Ojos 2015 Chronic 2012 After Lucía 2009 Daniel and Ana

PRODUCER Michel FRANCO, Lorenzo VIGAS, Moisés ZONANA, 
Production company: Lucía Films KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF 
PRODUCTION 2017 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Michel FRANCO 
OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Yves CAPE VÁGÓ | EDITING Jorge 
WEISZ, Michel FRANCO SZEREPLŐK | CAST Emma SUÁREZ, Ana 
Valeria BECERRIL, Enrique ARRIZON, Joanna LAREQUI FORGALMAZÓ 
| DISTRIBUTOR mk2 Films VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 103 min

A tizenhét éves Valeria várandós, de ezt a tényt nem közli édesany-
jával, Aprillal. Amikor a testvére, Clara a háta mögött tájékoztatja 
Aprilt a fejleményekről, megérkezik az anyuka, aki persze tele van 
aggodalommal, szeretettel és gyengédséggel. De amint megszületik 
a kisbaba, kiderül, miért akarta Valeria távol tartani az anyját. A fi lm 
Cannes-ban elnyerte az Un Certain Regard fődíját. 

17 year-old Valeria is pregnant by her teenage boyfriend, but she 
hasn’t informed her absent mother, April. When her sister Clara goes 
behind her back and calls April, their mother arrives full of concern, 
support and tenderness. But once the baby is born, it soon becomes 
clear why Valeria wanted to keep April as far away as possible. Winner 
of the ‘Un Certain Regard’ in Cannes.

PREMIER: 09.15. 15:30 Pressburger
REPETITION: 09.16. 23:00 Uránia
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RENDEZŐ | DIRECTOR 

Bruno DUMONT

A francia rendező 1958-ban szü-
letett Bailleulben. | The French 
director was born in 1958, in 
Bailleul.

2016 Ma Loute 2013 Camille Claudel 1915 1999 L’humanité

JEANNETTE: JEANNE D’ARC GYERMEKKORA | Jeannette l’enfance de Jeanne d’Arc 
JEANNETTE: THE CHILDHOOD OF JOAN OF ARC          FRANCIAORSZÁG | FRANCE

PRODUCER Muriel MERLIN, Jean BRÉHAT, Rachid BOUCHAREB KÉSZÍTÉS 
ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 2017 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY 
Bruno DUMONT OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Guillaume DEFFONTAINES 
VÁGÓ | EDITING Basile BELKHIRI, Bruno DUMONT SZEREPLŐK | CAST Lise 
Leplat PRUDHOMME, Jeanne VOISIN, Lucile GAUTHIER, Victoria LEFEBVRE 
FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Luxbox VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 115 min

Franciaország, 1425. A százéves háború pusztításai közepette a nyolcéves 
Jeannette Domremy kis falujában legelteti birkáit. Egy nap elmondja barát-
jának, Hauviette-nek, hogy képtelen tovább elviselni mindazt a szenvedést, 
amit az angolok okoznak. Az apáca, Madame Gervaise, megpróbál beszélni 
a kislánnyal, de Jeannette készen áll arra, hogy harcba szálljon a lelkek üd-
véért és a Francia Királyság szabadságáért. A többi történelem, megszületik 
Jeanne d’Arc. Dumont újraértelmezi a musical műfaját. 

France, 1425. In the midst of the Hundred Years’ War, the young Jeannette, 
at the still tender age of 8, looks after her sheep in the small village of 
Domremy. One day, she tells her friend, Hauviette how she cannot bear to 
see the suffering caused by the English. Madame Gervaise, a nun, tries to 
reason with the young girl, but Jeannette is ready to take up arms for the 
salvation of souls and the liberation of the Kingdom of France. Carried by 
her faith, she will become Joan of Arc. With this fi lm Dumont re-thinks the 
musical genre. 

PREMIER: 09.15. 18:00 Pressburger | 
REPETITION: 09.16. 21:00 Uránia
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A ZÉRUS GYÁR | A Fábrica de nada | THE NOTHING FACTORY
PORTUGÁLIA | PORTUGAL

RENDEZŐ | DIRECTOR

Pedro PINHO

A portugál rendező 1977-ben született 
Lisszabonban. | The Portugese director 
was born in Lisboa, in 1977.

2014 As Cidades e as Trocas (Documentary) 2013 Um fi m do mundo 
2008 Bab Sebta (Documentary) 

PRODUCER João MATOS, Susana NOBRE, Leonor NOIVO, Luisa 
HOMEM, Tiago HESPANHA, Pedro PINHO, João GUSMAO, Joana 
BRAVO KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 2017 FORGATÓKÖNYV 
| SCREENPLAY Pedro PINHO, Leonor NOIVO, Luisa HOMEM OPERATŐR 
| PHOTOGRAPHY Vasco VIANA, Vasco SALTÃO, João VAGOS, Andreia 
BERTINI VÁGÓ | EDITING Claudia Rita OLIVEIRA, José Edgar FELDMAN, 
Luísa HOMEM SZEREPLŐK | CAST José Smith VARGAS, Carla GALVÃO, 
Njamy SEBASTIÃO, J. Bichana MARTINS, Daniele INCALCATERRA, 
Hermínio AMARO FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Memento  Films 
International VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 177 min

Egy liftgyár munkásai egyik éjjel azt veszik észre, hogy a gyár vezetése 
megpróbálja kicsempészni a gépeket a gyárépületből. Nem kell sok 
hozzá, hogy rájöjjenek: óriási leépítések várhatóak. Többségük nem 
hajlandó belemenni az egyéni alkukba, úgy döntenek, elfoglalják a 
gyárat. A vezetőség eltűnik, ők pedig magukra maradnak a félig üres 
gyárban. Ahogy összeomlik körülöttük a világ, bennünk új vágyak 
ébrednek…

One night, a group of workers realizes that their administration has 
organized the stealing of machines from their factory. They soon 
understand that this is the fi rst signal of a massive layoff. Most of 
them refuse to cooperate during the individual negotiations and they 
start to occupy their workplace. So when the administration vanishes 
to their great surprise, they’re left with a half-empty factory...As the 
world around them collapses, new desires start to emerge.

PREMIER: 09.15. 21:00 Pressburger
REPETITION: 09.16. 21:00 Zukor
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RENDEZŐ | DIRECTOR

Joseph CEDAR

 Az amerikai rendező 1968-ban szüle-
tett New Yorkban. | The American direc-
tor was born in New York, in 1968. 

2011 Footnote (Hear at Shulayim) 2010 Sharon Amrani: Remember 
His Name (Documentary) 2007 Beaufort

PRODUCER Miranda BAILEY, Lawrence INGLEE, David MANDIL, Oren 
MOVERMAN, Eyal RIMMON,  Gideon TADMOR KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR 
OF PRODUCTION 2016 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Joseph 
CEDAR OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Yaron SCHARF VÁGÓ | EDITING 
Brian A. KATES SZEREPLŐK | CAST Richard GERE, Steve BUSCEMI, 
Charlotte GAINSBOURG FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Sony Pictures 
Classics VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 118 min

Norman igazi játékos: ismeri a megfelelő embereket és elintéz bár-
mit. Mint a szerencsejátékosok vagy a tolvajok esetében, Normanra is 
igaz az, hogy amit csinál, az inkább hivatás mint munka: egy izgalmas 
bizalmi játék, amihez szerencse és némi kapcsolati tőke kell. Amikor 
a feltörekvő izraeli politikus, Eshel ellátogat New Yorkba, Norman 
úgy dönt, lenyűgözi a férfi t azzal, hogy vesz neki egy pár szemtelenül 
drága cipőt. Az aranytojást tojó tyúk megvan, de három évvel később 
Eshelt Izrael miniszterelnökévé választják és hirtelen lehetetlen vele 
kapcsolatba lépni. Normant pedig egyre több olyan szívességre kérik, 
amit nem tud teljesíteni. A hírnév, aminek felépítésén egy életen át 
fáradozott, veszélybe kerül…

Norman is a seasoned „macher”: a man who knows the right people 
and gets things done. Like a gambler or a thief, Norman’ s position is 
more vocation than profession, a confi dence game requiring luck and 
a kind of societal sleight of hand. When an Israeli dignitary, Eshel, 
visits New York, Norman decides to make an impression by buying 
him some extremely expensive shoes. A gold-star connection is 
made, but three years later Eshel winds up becoming Israel’s prime 
minister and is suddenly hugely inaccessible. Norman’s circle begins 
asking him to write cheques he can no longer cash — and the fall out 
could destroy the reputation Norman has spent his life building…

NORMAN: EGY NEW YORK-I FIXER 
MÉRSÉKELT TÜNDÖKLÉSE ÉS 
TRAGIKUS BUKÁSA
Norman: the Moderate Rise and 
Tragic Fall of a New York Fixer

EGYESÜLT ÁLLAMOK, IZRAEL | USA, ISRAEL

PREMIER: 09.08. 23:30 Pressburger
REPETITION 1.: 09.10. 23:00 Uránia | REPETITION 2.: 09.12. 20:00 Béke
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RENDEZŐ | DIRECTOR 

Ruben ÖSTLUND

A svéd rendező Göteborgban született 
1974-ben. | The Swedish director was 
born in Göteborg, in 1974. 

2014 Force Majeure  2011 Play 2008 Involuntary 2004 The Guitar 
Mongoloid

PRODUCER Erik HEMMENDORFF KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF 
PRODUCTION 2017 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Ruben ÖSTLUND 
OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Fredrik WENZEL VÁGÓ | EDITING Jacob 
Secher SCHULSINGER, Ruben ÖSTLUND SZEREPLŐK | CAST Claes 
BANG, Elisabeth MOSS, Dominic WEST FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR 
Cirko Film VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 142 min

Christian egy kortárs művészeti múzeum elismert kurátora. Elvált, 
de teljes odadással neveli két gyermekét, elektromos autót vezet, 
és szívesen támogat minden jó ügyet. A következő kiállításuk címe 
’A Négyzet’, egy installáció, ami az altruizmus fontosságára hívja fel 
a járókelők fi gyelmét, arra, hogy kötelességünk a társadalmi felelős-
ségvállalás. De van, hogy nehéz megfelelnünk a saját elvárásainknak: 
Christian telefonját ellopják és a férfi  nem igazán jól reagál rá, amivel 
szégyenteljes események egész sorába sodorja magát. Közben a mú-
zeum PR osztálya különleges kampánnyal készült ’A Négyzet’ reklá-
mozására. Az ötlet balul sül el, és Christian, csak úgy mint a múzeum, 
egzisztenciális válságba kerül. 

Christian is the respected curator of a contemporary art museum, a 
divorced but devoted father of two who drives an electric car and supports 
good causes. His next show is „The Square”, an installation which invites 
passers by to altruism, reminding them of their role as responsible fellow 
human beings. But sometimes, it is diffi cult to live up to your own ideals: 
Christian’s foolish response to the theft of his phone drags him into 
shameful situations. Meanwhile, the museum’s PR agency has created an 
unexpected campaign for „The Square”. The response is overblown and 
sends Christian, as well as the museum, into an existential crisis.

A NÉGYZET | The Square
SVÉDORSZÁG, NÉMETORSZÁG, FRANCIAORSZÁG, DÁNIA
SWEDEN, GERMANY, FRANCE, DENMARK

PREMIER: 09.09. 21:00 Pressburger
REPETITION: 09.10. 14:00 Uránia
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ALEPPÓ, A VÉGSŐKIG | Die Sidste Mænd i Aleppo | LAST MEN IN ALEPPO
DÁNIA, SZÍRIA, NÉMETORSZÁG | DENMARK, SYRIA, GERMANY

RENDEZŐ | DIRECTOR 

Feras FAYYAD

Szíriában született 1984-ben. | Feras 
Fayyad was born in Syria, in 1984. 

2016 Between the Fighter in Syria 2013 Wide Shot-Close Shot 2013 
Windows

PRODUCER Kareem ABEED, Søren Steen JESPERSEN, Stefan KLOOS 
KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 2017 FORGATÓKÖNYV | 
SCREENPLAY Feras FAYYAD OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Fadia Al 
HALABI VÁGÓ | EDITING Steen JOHANNESSEN, Michael BAUER 
FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Larm FilmVETÍTÉSI IDŐ | RUNNING 
TIME 110 min

A szír fi lmkészítő, Feras Fayyad az Aleppo Media Center közreműködé-
sével két éven át fi lmezte a Szíriában tomboló háborút. Ennek ered-
ménye ez a lélegzetelállító folyamatkövető dokumentumfi lm a ’Fehér 
Sisakosoknak’ nevezett civil mentőalakulatról, amelynek tagjai fáradha-
tatlanul küzdenek az emberéletért az aleppoi humanitárius katasztrófa 
közepén. A 2017-es Sundance Film Festival fődíjas alkotása.

Syrian fi lmmaker Feras Fayyad in collaboration with Aleppo 
Media Center fi lmed the Syrian war for two years, which led to this 
breathtaking work, an imperative piece of boots-on-the-ground 
reportage following the exploits of the White Helmets, a search and 
rescue organization who indefatigably struggle on amidst Aleppo’s 
humanitarian catastrophe. Winner of the Grand Jury Prize at the 
2017 Sundance Film Festival.PREMIER: 09.10. 17:00 Uránia

REPETITION 1.: 09.12. 16:00 Zukor
REPETITION 2.: 09.14. 20:00 Béke
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RENDEZŐ | DIRECTOR 

Olga DELANE

Olga Delane 1977-ben született 
Krasznokamenszkben. | Olga Delane 
was born in 1977, in Krasnokamensk.

2013 Endstartion Krasnokamensk

PRODUCER Frank MÜLLER KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 
2016 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Olga DELANE, Frank MÜLLER 
OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Nikolai von GRAEVENITZ VÁGÓ | 
EDITING Phillipp GROMOV FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Taskovski 
Films VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 80 min

Mi kell ahhoz, hogy egy nő boldog és elégedett legyen? A 20 éve 
Berlinben élő Olga Delane visszatér gyökereihez egy apró szibériai 
falucskába, ahol még ma is hagyományos elképzelések élnek az em-
berekben kapcsolatról, életről és szerelemről. 

What does a woman need to be happy and fulfi lled? After 20 years of 
living in Berlin, the director Olga Delane goes back to her roots in a 
small Siberian village, where she is confronted with traditional views 
of relationships, life and love.

SZIBÉRIAI SZERELEM | Siberian Love
OROSZORSZÁG, NÉMETORSZÁG | RUSSIA, GERMANY

PREMIER: 09.12. 16:00 Pressburger
REPETITION: 09.15. 17:30 Béke
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APÁNK | Avinu | OUR FATHER
FRANCIAORSZÁG, IZRAEL | FRANCE, ISRAEL

RENDEZŐ | DIRECTOR

Meni YAESH

Az izraeli rendező 1980-ban született.  
| The Israeli director was born in 1980. 

2012 Ha-Mashgihim 2009 Tel-Aviv Location

PRODUCER Marek ROZENBAUM KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF 
PRODUCTION 2016 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Meni YAISH
OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Ram SHWEKY VÁGÓ | EDITING Shira 
ARAD SZEREPLŐK | CAST Moris COHEN, Rotem ZISSMAN-COHEN, 
Alon DAHAN FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Transfax VETÍTÉSI IDŐ | 
RUNNING TIME 107 min

Ovadia a tel-avivi szórakozóhelyek kidobóembere. Álma, hogy apa le-
gyen, felesége, Rachel azonban már közel 5 éve próbál sikertelenül 
teherbe esni. Amikor Shalom, egy kisstílű gengszter munkát ajánl 
neki, Ovadia nagy lehetőséget lát az ötletben, mivel így biztosíthatja 
feleségének a drága magánkezelést. Amint Rachel teherbe esik, fér-
je úgy dönt, nem dolgozik többet Shalomnak, ez viszont korántsem 
olyan egyszerű, mint gondolta.

Ovadia is the strongest doorman of Tel Aviv night clubs. His biggest 
dream is to become a father, but their attempt with his wife to have a 
baby has been unsuccessful for 5 years. When a small time gangster 
named Shalom offers Ovadia a job, he sees a great opportunity to 
start an expensive private treatment for his wife. As soon as Rachel 
gets pregnant, he decides to stop working for Shalom, but it’s not as 
easy as he thought.PREMIER: 09.12. 17:30 Uránia

REPETITION: 09.14. 17:30 Béke
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RENDEZŐ | DIRECTOR

Ritesh BATRA

Az indiai rendező 1979-ben született 
Mumbaiban. | The Indian director was 
born in Mumbai, in 1979. 

2014 Masterchef (Short) 2013 Dabba 2012 Café Regular, Cairo 
(Short) 2010 Gareeb Nawaz’s Taxi (Short)

PRODUCER David M. THOMPSON, Ed RUBIN KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR 
OF PRODUCTION 2017 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Nick PAYNE 
OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Christopher ROSS VÁGÓ | EDITING John 
F. LYONS SZEREPLŐK | CAST Jim BROADBENT, Charlotte RAMPLING, 
Harriet WALTER, Emily MORTIMER, Michelle DOCKERY FORGALMAZÓ 
| DISTRIBUTOR Sony Pictures Classics VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 
108 min

Tony egy mogorva, félig-meddig nyugdíjba vonult ex-férj, akinek az 
egész élete arról szólt, hogy megvédje magát a fájdalomtól és a vesz-
teségtől – és így a mély érzelmektől is. De amikor megörökli egykori 
legjobb barátja, Adrian naplóját, aki rejtélyes körülmények közt lett 
öngyilkos, kénytelen rájönni, hogy az élete nem egészen olyan volt, 
mint ahogyan visszaemlékszik rá. A napló Tony első szerelménél, Ve-
ronicánál van, aki nem hajlandó átadni azt a férfi nak. De vajon miért?

Tony is a curt, semi-retired divorcee who has led a life designed to 
shield him from pain and loss – and from deep feelings. But his 
sense of his own history is challenged when he is bequeathed a diary 
written by his best friend Adrian, who killed himself under mysterious 
circumstances. The diary is in the possession of Tony’s fi rst love, 
Veronica. But she refuses to give it to him. Why?

FELFELÉ FOLYIK, HÁTRAFELÉ LEJT | The Sense of an Ending
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG | UK

PREMIER: 09.13. 16:00 Pressburger
REPETITION 1.: 09.14. 16:45 Uránia
REPETITION 2.: 09.16. 19:00 Zukor
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SZIGORÚAN PISZKOS ÜGYEK | Mou gaan dou | INFERNAL AFFAIRS
HONG KONG

RENDEZŐ | DIRECTOR 

Wai-Keung LAU
Alan MAK

Mindkét rendező hongkongi szüle-
tésű, Wai-Keung Lau 1960-ban, Alan 
Mak 1965-ben született. | The directors 
were born in Hong Kong, Wai-Keung 
Lau in 1960, Alan Mak in 1965. 

Wai-Keung Lau: 2010  Jing wufengyun: Chen Zhen 2007 The Flock
Alan MAK: 2009 Sit ting fung wan 2008 Seung sing

PRODUCER Wai-Keung LAU KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 
2002 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Alan MAK, Felix CHONG 
OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Yiu-Fai LAI, Wai-Keung LAU VÁGÓ | 
EDITING Curran Pang, Danny PANG SZEREPLŐK | CAST Tony Chiu-Wai 
LEUNG, Anthony Chau-Sang WONG FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR 
Media Asia Distribution VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 101 min

Chen Wing-Yan rendőr beépül az egyik triádba, ugyanakkor, amikor 
az egyik triád tagja, Lau Kin-Ming beszivárog a hongkongi rendőrség 
soraiba. Mindkét téglát azért küldte a rivális szervezet, hogy olyan in-
formációkat szerezzenek, amelyek segítségével felülkerekedhetnek 
ellenfeleiken. Minél jobban elmerülnek szerepükben, a tégláknak 
annál több nehézséggel kell megküzdeni.

Police offi cer named Chen Wing-Yan goes undercover into a triad, 
and at the same time a triad member Lau Kin-Ming infi ltrates the 
Hong Kong Police Force. Each mole has been planted by the rival 
organization to gain an advantage in intelligence over the other side. 
The more the moles become involved in their undercover lives, the 
more issues they have to cope with.

PREMIER: 09.13. 17:00 Uránia



OPEN EYE    45

RENDEZŐ | DIRECTOR 

Xiang ZHAO

A kínai rednező a Liaoning tartomány-
beli Dalianban született 1974-ben. | 
The Chinese director was born in Dali-
an in Liaoning province, in 1974.

PRODUCER Liu Jie, Fan CONGZHENG, Ellen ELIASOPH KÉSZÍTÉS 
ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 2017 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY 
Zhao XIANG, Liu DAN OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Florian J. E. ZINKE 
VÁGÓ | EDITING Curran PANG,Danny PANG SZEREPLŐK | CAST Zhu 
HONGBO, Cai JIAKUN, Deng SHUO, Luo XIAOLAN FORGALMAZÓ | 
DISTRIBUTOR Sony Pictures Classics VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 
90 min

Falucska valahol a vidéki Kína közepén. Itt él a 10 éves Zhu Hongbo, 
akit mindenki ’Keményfejűnek’ szólít. Ő is egyike annak a sok gye-
reknek, akiknek a szülei munka reményében beköltöztek a nagyvá-
rosokba. Miután a megye kiváló tanulójává választják, Keményfejű az 
oklevél mellé kap egy focilabdát is, de öröme hamarosan ürömmé 
változik. Zhao Xing dokumentarista jellegű első nagyjátékfi lmje meg-
ható és ügyes mese a vidéki Kína magukra hagyott gyermekeiről és 
arról, hogy személyes kívánságaik hogyan kerülnek összeütközésbe a 
közösség iránti kötelezettségeikkel. 

A Chinese village deep in the countryside: home to ten-year-old 
Zhu Hongbo, whom everyone calls ‘Stonehead’. He is one of many 
children whose parents have moved to the big cities as migrant 
workers. As a county model student, Stonehead receives not just a 
certifi cate, but also a brand-new football. Yet his joy at receiving this 
reward soon makes way for disappointment. With its documentary-
like gaze, Zhao Xiang’s debut fi lm tells the moving and astute tale of 
children left behind in rural China, and how their individual wishes 
come into confl ict with obligations towards the community.

KEMÉNYFEJŰ | Shi Tou | STONEHEAD
KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG | PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

PREMIER: 09.14. 19:00 Uránia
REPETITION: 09.16. 20:00 Béke



46    KITEKINTŐ

VIKTÓRIA KIRÁLYNŐ ÉS ABDUL | Victoria and Abdul
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK | UK, USA

RENDEZŐ | DIRECTOR 

Stephen FREARS

1941-ben született Angliában, Leices-
terben. | Stephen Frears was born in 
1941 in Leicester, England

2013 Philomena 2006 The Queen | A királynő 2000 Pop, csajok sa-
többi 1988 Veszedelmes viszonyok

PRODUCER Tim BEVAN, Eric FELLNER, Beeban KIDRON KÉSZÍTÉS 
ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 2017 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY 
Lee HALL OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Danny COHEN VÁGÓ | 
EDITING Melanie OLIVER SZEREPLŐK | CAST  Judi DENCH, Ali FAZAL, 
Olivia WILLIAMS, Michael GAMBON FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR 
Universal Pictures VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 106 min

Amikor az ifjú hivatalnok, Abdul Karim elutazik Indiából, hogy 
részt vegyen a Viktória királynő uralkodásának 50. évfordulóját 
ünneplő ceremónián, nagy meglepetésére maga a királynő fogadja, 
majd valószínűtlen barátságot kötnek, amit a királynő családja 
és tanácsadói sem néznek jó szemmel. A királynő megtanulja új 
szemmel nézni a változó világot, és újra felfedezi önmagában az 
örömöt, ami az egyéné, és nem az uralkodóé. 

When Abdul Karim, a young clerk travels from India to participate 
in the Queen’s Golden Jubilee, he is surprised to fi nd favour with 
the Queen herself. As the Queen questions the constrictions of her 
long-held position, the two form an unlikely and devoted alliance 
with a loyalty to one another that her household and inner circle all 
attempt to destroy. As the friendship deepens, the Queen begins to 
see a changing world through new eyes and joyfully reclaims her 
humanity.

PREMIER: 09.16. Closing Ceremony / Pressburger
REPETITION: 09.17. 17:00 Uránia



Minden alakítását szín, humor, egyéniség és méltóság jellemezte. 
Első sikereit a tévének köszönhette: a hazánkban is igen népszerű 
Angyal és a Minden lében két kanál című sorozatoknak.1973 és 
1985 között ő játszotta el a legtöbbször a fi lmtörténet legelegánsabb 
titkos ügynökét, James Bondot – szám szerint hétszer. Sokunknak a 
mai napig ő a kedvenc Bondja: saját képére formálta, megújította 
a karaktert. A Moore-féle 007-es stilizáltabb lett: egyszerre emelte 
piedesztálra és parodizálta a halhatatlan popkulturális ikont. Audrey 
Hepburn ösztönzésére 1991-ben az UNICEF jószolgálati nagykövete 
lett, többek között a bántalmazott gyerekek jogaiért is kiállt. A Jame-
son CineFest két klasszikus Bond opusz 4K-ban felújított verziójával 
búcsúzik a világsztártól.

All of his acts were characterized by vitality, humor, character and 
dignity. His fi rst success came from the TV: ‘The Saint’ and ‘The 
Persuaders!’ were popular TV shows in Hungary as well. Between 
1973 and 1985 he played the most elegant secret agent of all times, 
James Bond. Seven times to be precise. For many of us he is still our 
favorite Bond: he renewed, gave life to the character in his movies. 
Moore’s 007 is more sketchy: through him the pop-cultural icon 
became a legend and also a parody. By the encouragement of Audrey 
Hepbrun he became a UNICEF Goodwill Ambassador in 1991, raising 
his voice against the child abuse. The Jameson CineFest pays tribute 
and says farewell to the start with the re-mastered version of two 
classic Bond-opus. 



48    ROGER MOORE EMLÉKÉRE

RENDEZŐ | DIRECTOR

John GLEN

1932-ben született Angliában. | 
John Glen was born in 1932 in 
Sunbury-on-Thames, England.  

1987 Halálos rémületben | The Living Daylights 1983 Polipka 
| Octopussy

PRODUCER Albert R. BROCCOLI, Tom PEVSNER, Michael G. WILSON KÉSZÍTÉS 
ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 1981 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Richard 
MAIBAUM, Michael G. WILSON OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Alan HUME 
VÁGÓ | EDITING John GROVER  SZEREPLŐK | CAST Roger MOORE, Carole 
BOUQUET, Hajím TOPOL FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Park Circus VETÍTÉSI 
IDŐ | RUNNING TIME 127 min

Bondra újabb küldetés vár: ezúttal az ATAC nevű kommunikációs eszközt kell 
megszereznie, ami egy elsüllyedt brit kémhajó fedélzetén van. Sietnie kell, 
hiszen az oroszok is fenik a fogukat a zsákmányra. Útközben összetalálkozik 
Melina Havelockkal, akinek a szülei brutális gyilkosság áldozatai lettek. Bond 
kapcsolatba kerül Aristotle Kristatosszal és Milos Colombóval is, akik azzal 
vádolják a másikat, hogy az oroszokkal szövetkezett. Bondnak össze kell 
fognia Melinával, ki kell derítenie, hogy ki a barát és ki az ellenség és meg 
kell találnia az ATAC-ot, mielőtt még túl késő.

Bond is sent to recover a communication device, known as an ATAC, which 
went down with a British Spy ship as it sunk. Bond must hurry though, 
as the Russians are also out for this device. On his travels, he also meets 
Melina Havelock, whose parents were brutally murdered. Bond also 
encounters both Aristotle Kristatos and Milos Colombo. Each of them are 
accusing the other of having links with the Russians. Bond must team up 
with Melina, solve who the true ally is and fi nd the ATAC before it’s too late. 

SZIGORÚAN BIZALMAS | For Your Eyes Only
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG | UK

PREMIER: 09.11. 19:00 Zukor 
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RENDEZŐ | DIRECTOR 

Lewis GILBERT

1920-ban született Londonban, Angli-
ában. | Lewis Gilbert was born in 1920 
in London, England.

1979 Holdkelte | Moonraker 1967 Csak kétszer élsz | You Only Live Twice

PRODUCER Albert R. BROCCOLI, William P. CARTLIDGE KÉSZÍTÉS 
ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 1977 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY 
Christopher WOOD, Richard MAIBAUM OPERATŐR | PHOTOGRAPHY 
Claude RENOIR VÁGÓ | EDITING John GLEN SZEREPLŐK | CAST Roger 
MOORE, Barbara BACH, Curd JÜRGENS FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR 
Park Circus VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 125 min

A kém, aki szeretett engem, a James Bond sorozat tizedik fi lmje, 
és egyben a harmadik, amelyben Roger Moore játssza a híres tit-
kos ügynök szerepét. A fi lm címe megegyezik Ian Flemming tizedik 
Bond regényének címével, de a cselekmény teljesen más, mint 
a regényben. A fi lmben a világtól elvonultan élő megalomán Karl 
Stromberg arra készül, hogy elpusztítsa a világot és új civilizációt 
hozzon létre a víz alatt. Bond összeáll az orosz Anya Amasovával, 
hogy megállítsa Stromberget.

The Spy Who Loved Me  is the tenth spy fi lm in the James Bond series, 
and the third to star Roger Moore as the fi ctional secret agent James 
Bond. The fi lm takes its title from Ian Fleming’s novel The Spy Who 
Loved Me, the tenth book in the James Bond series, though it does 
not contain any elements of the novel’s plot. The storyline involves 
a reclusive megalomaniac named Karl Stromberg, who plans to 
destroy the world and create a new civilisation under the sea. Bond 
teams up with a Russian agent, Anya Amasova, to stop Stromberg.

A KÉM, AKI SZERETETT ENGEM | The Spy Who Loved Me
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG | UK

PREMIER: 09.12. 19:30 Zukor







52     MIDNIGHT SCREENINGS

RENDEZŐ | DIRECTOR

Ho-Cheung PANG

A rendező 1973-ban született Hong-
kongban. | The director was born in 
Hong Kong, in 1973

2017 Love Off the Cuff 2014 Women Who Flirt 2014 Aberdeen 2012 
Vulgaria 2012 Love in the Buff 2010 Dream Home 2010 Love in a 
Puff 2007 Trivial Matters 2007 Exodus 2006 Isabella 2005 A.V. 2004 
Beyond Our Ken 2003 Men Suddenly in Black 2001 You Shoot, I 
Shoot

PRODUCER Conroy Chi-Chung CHAN, Josie HO, Subi LIANG, 
Ho-Cheung PANG KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 2010 
FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Ho-Cheung PANG, Kwok Cheung 
TSANG, Chi-Man WAN OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Nelson Lik-wai 
YU VÁGÓ | EDITING Wenders LI SZEREPLŐK | CAST Josie HO, Ching 
WONG, Helen TO FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR 852Films Limited  
VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 96 min

Gyermekként, Cheng Lai-sheung Hongkong híres Victoria-kikötő-
jét látta a szobája ablakából. Megesküszik rá, hogy egy napon elég 
pénzt gyűjt össze ahhoz, hogy olyan lakásba költöztesse a családját, 
ahonnan csodás kilátás nyílik a tengerre. Ez azonban megvalósítha-
tatlannak tűnik. Úgy dönt, saját kezébe veszi az irányítást… akkor is, 
ha közben a kezéhez vér tapad majd.

When she was a child, Cheng Lai-sheung could see Hong Kong’s 
Victoria Harbour from her room. She promise herself that one day she 
would save enough money to move her family into a new apartment 
with a magnifi cent seaview. Her dreamhome however seems out of 
reach... 

ÁLOMOTTHON | WAI DOR LEI AH YUT HO | Dream Home
HONK KONG | HONGKONG

PREMIER: 09.12. 23:00 Pressburger 
REPETITION: 09.13. 23:00 Uránia 
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RENDEZŐ | DIRECTOR 

Benjamin BARFOOT

Benjamin Barfood a Devon megyei 
Torvayben született. | Benjamin Barfoot 
was born in Torvay, Devon.

2016 Fist (Short Film) 2012 Where Did It All Go Ron? (Short Film) 
2012 Who Is Albert Plum? (Short Film)  2012 Drive Too (Short Film) 
2010 Fuse (Short Film)

PRODUCER Antonio AUSTONI, Maggie MONTEITH, Chris REED, 
Matthew James WILKINSON KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 
2017 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Danny MORGAN OPERATŐR 
| PHOTOGRAPHY Laura BELLINGHAM VÁGÓ | EDITING Benjamin 
BARFOOT, Jim PAGE SZEREPLŐK | CAST Danny MORGAN, Georgia 
GROOME, Michael SOCHA FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Film 
Constellation Ltd. VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 90 min

Az ártatlan, nőktől rettegő Jim terve, hogy a 30. születésnapja előtt 
elveszítse szüzességét. Ő és pimasz haverja azt hiszik, megütötték 
a főnyereményt, amikor egy bulin összetalálkoznak a mindenre 
hajlandónak tűnő, gyönyörű testvérpárral. A srácok nem is sejtik, 
hogy a „végzet asszonyai” sokkal többet akarnak elvenni Jimtől, mint 
a szüzességét…

Jim, terrifi ed of girls, is on a reluctant quest to prove his manhood the 
night before he turns 30. He and his cocky friend Alex think they’ve 
hit the jackpot when they meet the beautiful siblings Kitty and Lulu. 
However, getting laid has never been so bloody diffi cult.

DUPLA RANDI | Double Date 
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG | UK

PREMIER: 09.09. 0:00 Uránia
REPETITION 1.: 09.15. 0:00 Pressburger 
REPETITION 2.: 09.16. 22:00 Béke



54     MIDNIGHT SCREENINGS

A RÓZSA ALATT | Bajo la rosa
SPANYOLORSZÁG | SPAIN

RENDEZŐ | DIRECTOR 

Josué RAMOS

A rendező 1980-ban született Santa 
Cruz de Tenerifeben. | The director 
was born in Santa Cruz de Tenerife, in 
1980.

2014 Solo los ojos (Short fi lm) 2012 Precipitaciones (Short fi lm) 
2011 Anima (Short fi lm) 2010 New Order (Short fi lm) 2009 El Cora-
zón de Anita (Short fi lm)

PRODUCER Josué RAMOS KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 
2017 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Josué RAMOS OPERATŐR 
| PHOTOGRAPHY Josué RAMOS VÁGÓ | EDITING Josué RAMOS 
SZEREPLŐK | CAST Ramiro BLAS, Pedro CASABLANC, Ignacio 
FERNÁNDEZ FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Josué RAMOS VETÍTÉSI 
IDŐ | RUNNING TIME 99 min

Sara – Oliver és Julia kislánya – egy nap eltűnik. Napok telnek el 
anélkül, hogy a család bármit hallana a gyerek felől. Egyik reggel 
érkezik egy levél. Sara fogvatartója beszélni akar velük…

Sara, Oliver and Julia’s daughter suddenly disappears. Days pass 
by without any news about the girl. But one morning, the family 
receives a letter from someone who claims to have retained Sara 
and wants to talk with them that night.

PREMIER: 09.16. 22:00 Pressburger 
REPETITION: 09.17. 19:00 Uránia 





56    CINEZSÁNER: MUSICAL

RENDEZŐ | DIRECTOR

Norman JEWISON

A kanadai rendező 1926-ban született 
Torontóban. | The Canadian director 
was born in 1926, in Toronto. 

1987 Moonstruck 1971 Fiddler on the Roof 1967 In the Heat of the 
Night

PRODUCER Norman JEWISON, Robert STIGWOOD KÉSZÍTÉS ÉVE 
| YEAR OF PRODUCTION 1973 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY 
Melvyn BRAGG, Norman JEWISON OPERATŐR | PHOTOGRAPHY 
Douglas SLOCOMBE VÁGÓ | EDITING Antony GIBBS SZEREPLŐK | 
CAST Ted NEELEY, Carl ANDERSON, Yvonne ELLIMAN FORGALMAZÓ 
| DISTRIBUTOR Park Circus VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 108 min

Andrew Lloyd Webber és Tim Rice sikerdarabjának Norman Jewison-
féle fi lmes adaptációja, Jézus életének utolsó heteiről. A cselekményt 
egy kietlen sivatagban forgató kortárs színtársulat adja elő. A fi lmet 
Izraelben forgatták.

Norman Jewison’s fi lm version of the Andrew Lloyd Webber-Tim 
Rice stage success examines the last weeks of Jesus’ life. The acts are 
performed by a group of contemporary players fi lmed in the barren 
desert. The fi lm was shot in Israel.

JÉZUS KRISZTUS SZUPERSZTÁR | Jesus Christ Superstar
EGYESÜLT ÁLLAMOK | USA

PREMIER: 09.09. 13:00 Pressburger



CINEGENRE: MUSICALS    57

RENDEZŐ | DIRECTOR 

Jim SHARMAN

Az ausztrál rendező 1945-ben született 
Sydneyben. | The Australian director 
was born in Sydney, in 1945.  

1981 Shock Treatment 1978 The Night, the Prowler 1976 Summer of 
Secrets 1972 Shirley Thompson Versus the Aliens

PRODUCER Lou ADLER KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 1975 
FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Richard O’BRIEN, Jim SHARMAN 
OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Peter SUSCHITZKY VÁGÓ | EDITING 
Graeme CLIFFORD SZEREPLŐK | CAST Tim CURRY, Susan SARANDON 
FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Park Circus VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING 
TIME 100 min

Adott a friss házas Brad Majors és Janet Weiss, akiknek a történetét 
egy kriminológus meséli el. Az ifjú pár eltéved, majd defektet kap egy 
hideg és esős novemberi estén valahol az ohiói Denton közelében. 
Miközben telefon után kajtatnak betévednek egy közeli kastélyba, 
ahol igen furcsa társaságba botlanak. Az éves kongresszusra 
összegyűlt vendégek házigazdája Dr. Frank N. Furter, aki magát „édes 
transzszexuálisnak” nevezi a Transzszexuális bolygóról…

A criminologist narrates the tale of the newly engaged couple Brad 
Majors and Janet Weiss who fi nd themselves lost and with a fl at tire 
on a cold and rainy late November evening, somewhere near Denton, 
Ohio. Seeking a telephone, the couple walk to a nearby castle where 
they discover a group of strange and outlandish people who are 
holding an Annual Convention. They are soon swept into the world 
of Dr. Frank N. Furter, a self-proclaimed “sweet transvestite from 
Transsexual Transylvania”…

THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK | UK, USA

PREMIER: 09.09. 23:45 Pressburger 



58    CINEZSÁNER: MUSICAL

HAIR
EGYESÜLT ÁLLAMOK, NYUGAT-NÉMETORSZÁG | USA, WEST GERMANY

RENDEZŐ | DIRECTOR 

Milos FORMAN

Caslavban (Csehszlovákia) született 
1932-ben. | Milos Forman was born in 
Caslav (Czechoslovakia) in 1932. 

2006 Goya kísértetei 1999 Ember a Holdon 1996 Larry Flynt, a provo-
kátor 1984 Amadeus 1975 Száll a kakukk fészkére 1971 Elszakadás 
1967 Tűz van, babám! 1965 Egy szöszi szerelme 1964 Fekete Péter

PRODUCER Michael BUTLER, Lester PERSKY KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF 
PRODUCTION 1979 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Michael WELLER 
OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Miroslav ONDŘÍČEK VÁGÓ | EDITING 
Stanley WARNOW, Alan HEIM SZEREPLŐK | CAST John SAVAGE, Treat 
WILLIAMS, Beverly D’ANGELO FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Park 
Circus VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 121 min

A 60-as évek: ez volt az önfeledt szabadság, a tánc, a dal és az LSD 
kora – és ez volt a vietnami háborúé is. Hatalmas indulatok és 
mély érzelmek viaskodnak a fi lmben, amelynek középpontjában 
egy vidéki srác áll, aki megkapja a behívóját, és a sorozásra New 
Yorkba utazik. Meglát egy gyönyörű lányt lóháton, akibe talán be-
leszeretne, ha a legkisebb esélye is volna rá, hogy még egyszer 
találkozzanak...

The 60s: the age of nonchalant freedom, dance, music and LSD – 
and also of the Vietnam War. Smashing anger and deep feelings 
fi ght in this movie the central character of which is a countryside 
guy who has just received his draft call and travels to New York. He 
sees a beautiful girl on a horse whom he might even fall in love 
with if they could have a chance to meet again…

PREMIER: 09.10. 14:00 Pressburger



CINEGENRE: MUSICALS    59

RENDEZŐ | DIRECTOR 

Bob FOSSE

Az amerikai rendező Chicagóban 
született 1927-ben. | The American 
director was born in Chicago, in 1927. 

1983 Egy aktmodell halála 1979 Mindhalálig zene 1974 Lenny

PRODUCER Cy FEUER KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 1972 
FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Joe MASTEROFF, Jay Presson ALLEN 
OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Geoffrey UNSWORTH VÁGÓ | EDITING 
David BRETHERTON SZEREPLŐK | CAST Liza MINNELLI, Michael 
YORK, Helmut GRIEM, Joel GREY, Fritz WEPPER, Marisa BERENSON, 
Helen VITA FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Park Circus VETÍTÉSI IDŐ | 
RUNNING TIME 124 min

Amikor Brian Roberts, a fi atal és naiv angol író vonata az 1930-as évek 
elején megérkezik Németországba, nem sejti, hogy nemcsak doktori 
dolgozatát fogja itt megírni, hanem a következő hónapokban leckét 
kap a politika és a szerelem iskolájából is. Lakótársa, az amerikai Sally 
Bowles bevezeti a Kit Kat Cabaret világába és a félvilági Berlinbe, a 
városba, amely az összeomlás szélén áll – és ahol már minden idők 
legelszántabb és legkegyetlenebb diktatúrája csírázik. 

When Brian Roberts’ train arrives to Germany in 1931, the young 
and naive writer does not have a clue that in the following months 
he is not only going to write his doctoral thesis but also learn about 
love and politics. His fl atmate, the American Sally Bowles introduces 
him to the world of Kit Kat Cabaret and of a half-profane Berlin, of a 
city on the brim of collapse, where the most resolute and the cruelest 
dictatorship is about to rise. 

KABARÉ | Cabaret
EGYESÜLT ÁLLAMOK | USA

PREMIER: 09.09. 16:00 Zukor



60    CINEZSÁNER: MUSICAL

A ROCHEFORT-I KISASSZONYOK | The Girls of Rochefort | 
LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT
FRANCIAORSZÁG | FRANCE

RENDEZŐ | DIRECTOR 

Jacques DEMY

A francia rendező 1931-ben született 
Franciaországban. | Jacques Demy was 
born in 1931 in Pontchâteau, Loire-At-
lantique, France.

1970 Szamárbőr 1967 A rochefort-i kisasszonyok 1964 Cherbourg-i 
esernyők  1961 Lola

PRODUCER Mag BODARD, Gilbert de GOLDSCHMIDT KÉSZÍTÉS ÉVE 
| YEAR OF PRODUCTION 1967 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY 
Jacques DEMY OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Ghislain CLOQUET VÁGÓ 
| EDITING Jean HAMON SZEREPLŐK | CAST Catherine DENEUVE, 
George CHAKIRIS, Françoise DORLÉAC, Gene KELLY FORGALMAZÓ 
| DISTRIBUTOR Francia Intézet | Institut Français VETÍTÉSI IDŐ | 
RUNNING TIME 121 min

Delphine és Solange ikrek, mindenük a tánc és a zene, és 
elvágyódnak szülővárosukból, az álmos, tengerparti Rochefort-
ból. Anyjuk, Yvonne bisztrójában és a hétvégi kavalkádban aztán 
elkezdődik a szerelmi játékok sora. Michel Legrand gyönyörű 
zenéje, káprázatos szélesvásznú színdramaturgia, pazar táncok, 
számos, a klasszikus amerikai fi lmek előtt tisztelgő hommage-je-
lenet, maga Gene Kelly, és nem utolsó sorban Deneuve és fi atalon 
elhunyt húga, Dorléac teszik a fi lmet minden idők egyik leglát-
ványosabb és legszeretetreméltóbb musicaljévé.

Delphine and Solange are twins. Dance and music means 
everything to them and they dream of leaving their home, the 
sleepy coastal town of Rochefort. The game of love, songs and 
dances begins in their mother’s, Yvonne’s bistro and in the town 
at the weekend parade. The Girls of Rochefort is one of the most 
spectacular and best loved French musicals of all times.

PREMIER: 09.10. 16:00 Zukor
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RENDEZŐ | DIRECTOR 

BÁN Frigyes

A magyar rendező 1902-ben született 
Kassán. | The hungarian director was 
born in 1902 in Kassa. 

1966 Büdösvíz 1959 Szegény gazdagok 1958 Szent Péter esernyője 
1953 Rákóczi hadnagya 1940 Zavaros éjszaka

KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 1961 FORGATÓKÖNYV | 
SCREENPLAY BÁN Frigyes, LUKÁCS Antal OPERATŐR | PHOTOGRAPHY 
FORGÁCS Ottó VÁGÓ | EDITING ZÁKONYI Sándor SZEREPLŐK | CAST 
BESSENYEI Ferenc, KISS Manyi, MEZEI Mária, RÁKOSI Katalin, KOVÁCS 
Marietta FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR MNF – MNFA VETÍTÉSI IDŐ | 
RUNNING TIME 74 min

Klárit, a Jégszínház táncosát titokzatos hódoló üldözi a rózsáival. 
Férje, Rezső már-már eszét veszti a féltékenységtől. Andrea, a másik 
szólótáncos szintén veszélybe kerül. Három nagynénje leleplezte, 
hogy a lány tanulás helyett a revűben lép fel. Jancsi, a vőlegény 
időben érkezik, és leszereli a nagynéniket azzal, hogy felkészíti 
Andreát a szigorlatra, aki jelesre vizsgázik, és este hatalmas sikert arat 
a jégen. Klári, férje és a titokzatos hódoló (egy furfangos biztosítási 
ügynök) féltékenységi jelenete csúszkálós burleszkbe fúl. 

This comedy containing musical and operetta elements is spiced with 
characteristic ‘Budapestian’ humor. Klári, the dancer of an ice theatre 
is pursued by a mysterious man and his roses. Andrea, the other solo 
dancer is also in danger. Her three aunts discovered that instead of 
studying she dances in the revue. Her fi ancée arrives in time and 
disarms the aunts by saying that he is going to help the girl prepare 
for her comprehensive exam…

NAPFÉNY A JÉGEN | Sun and Ice
MAGYARORSZÁG | HUNGARY

PREMIER: 09.13. 21:00 Béke
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RENDEZŐ | DIRECTOR

SIMONYI Balázs

1980-ban született Budapesten. | Ba-
lazs Simonyi was born in Budapest in 
1980. 

2017 Zrínyi and the Wild Boar (Short Film)  2016 Indián (Short Film) 
2015 Stories in Grey Lights (Documentary) 2015 Terminal (Short 
Film) 2015 Senior’s Not Dead (Short Film)

PRODUCER ALFÖLDI Nóra, Rea APOSTOLIDES, Yuri AVEROV KÉSZÍTÉS 
ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 2017 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY 
SIMONYI Balázs OPERATŐR | PHOTOGRAPHY HERNÁTH Csaba, 
LOVASI Zoltán, NAGY Bálint, RÉVÉSZ Balázs, SIMONYI Balázs, 
VASS Gergely, VÍZKELETY Márton VÁGÓ | EDITING Thomas ERNST 
SZEREPLŐK | CAST SIMONYI Balázs, Angel PALLARUELO, Gilles 
PALLARUELO FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Mozinet VETÍTÉSI IDŐ | 
RUNNING TIME 85 min

Simonyi Balázs és forgatócsoportja öt versenyző küzdelmét mutatja 
be az Ultrában, a legendás Spartathlon-futóversenyen – a fi lm igazi 
különlegessége, hogy a rendező is többszörös teljesítő, az öt szereplő 
közül az egyik, maga az alkotó.

Balázs Simonyi and his crew introduce the struggles of fi ve 
competitors at the legendary running race, the Spartathlon. The 
uniqueness of the fi lm is that the director himself completed the race 
several times; in fact, he is one of the competitors pictured in the fi lm.

ULTRA
MAGYARORSZÁG, GÖRÖGORSZÁG, FRANCIAORSZÁG, NÉMETORSZÁG | HUNGARY, GREECE, FRANCE, GERMANY

PREMIER: 09.11. 17:00 Uránia
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RENDEZŐ | DIRECTOR 

KOSTYÁL Márk

1976-ban született Esztergomban, Ma-
gyarországon. | The hungarian director 
was born in Esztergom, in 1976. 

2004 Szezon 1998 TV a város szélén

PRODUCER HELMECZY Dorottya, KÁLOMISTA Gábor KÉSZÍTÉS ÉVE 
| YEAR OF PRODUCTION 2017 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY 
LENGYEL Balázs, LOVAS Balázs OPERATŐR | PHOTOGRAPHY CSOBOTH  
Attila, KOSTYÁL Márk VÁGÓ | EDITING CSILLAG Manó SZEREPLŐK | 
CAST MÉSZÁROS András, DOBRA Mária, MÁTRAY László FORGALMAZÓ 
| DISTRIBUTOR Hungaricom VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 126 min

Bicsérdi Misi frusztrált, elfojtott, menekülő harmincas, aki nem talál-
ja helyét az életében, munkájában, párkapcsolatában. Aztán egyszer 
csak úgy dönt: mégiscsak felvállalja a konfl iktusokat. Ez az elementá-
ris erejű neowestern egyszerre szól a felnőtté, hovatovább férfi vé vá-
lásról, korunk megfelelési kényszeréről, a kiskirályokról – egyszóval, a 
mai Magyarországról. 

Misi Bicsérdi arrives to Tűzkő to take a look at the land and the 
tumbledown cottage he inherited from his grandfather, the old Misu, 
who was said to be a real daredevil in his days. Misi, on the other 
hand, is a frustrated, repressed man in his 30s who does not fi nd his 
place in life. But then he decides to fi ght back. It is a movie of today’s 
Hungary. In his fi rst movie, Márk Kostyál director was able to make 
the frustrations of the Hungarian society tangible. 

KOJOT
MAGYARORSZÁG | HUNGARY

PREMIER: 09.09. 19:00 Zukor
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RENDEZŐ | DIRECTOR

MUNDRUCZÓ Kornél

1975-ben született Gödöllőn. | The 
director was born in 1975 in Gödöllő, 
Hungary. 

2014 Fehér isten | White God 2010 Szelíd teremtés – A Frankens-
tein-terv | Tender Son: The Frankenstein Project 2008 Delta

PRODUCER BERKES Júlia, Alexander BOHR, FÜGEN Viola KÉSZÍTÉS 
ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 2017 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY 
MUNDRUCZÓ Kornél, WÉBER Kata OPERATŐR | PHOTOGRAPHY RÉV 
Marcell VÁGÓ | EDITING JANCSÓ Dávid SZEREPLŐK | CAST Merab 
NINIDZE, JÉGER Zsombor, CSERHALMI György FORGALMAZÓ | 
DISTRIBUTOR InterCom VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 123 min

Mundruczó Kornél Szorokin posztmodern szövegeit, elsőként a 
nemzetközi szinten is sikeres Fehér Istenben ültette át mozgóképpé, 
ennek attrakciónisztikus továbbvitele a Jupiter holdja. A rendező 
rendkívül látványos, ám ugyanakkor mégis ízig-vérig szerzői fi lmmel 
tért vissza. Első pillantásra politikai metafora a Jupiter holdja, de 
valójában egy szürreális megváltástörténet bontakozik ki belőle. 

Kornél Mundruczó director created a new cinematic language for 
himself inspired by Sorokin’s writings. The fi rst stage of adapting the 
Russian writer’s postmodern texts to the screen was the movie White 
God followed by a more attractionist approach in Jupiter’s Moon. 
Mundruczó is back with a spectacular but authentic fi lm which seems 
to be a political metaphor at fi rst; however, it tells the surrealistic story 
of redemption. 

JUPITER HOLDJA | Jupiter’s Moon
MAGYARORSZÁG, NÉMETORSZÁG | HUNGARY, GERMANY

PREMIER: 09.10. 19:00 Zukor
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RENDEZŐ | DIRECTOR

Jiří MENZEL

A cseh rendező 1938-ban született 
Prágában, Csehszlovákiában. | Jiří 
Menzel was born in 1938 in Prague, 
Czechoslovakia. 

2006 Őfelsége pincére voltam I Served the King of England 1994 
Ivan Csonkin | Ivan Chonkin 1986 Az én kis falum | My Little Village 
1983 Hóvirágünnep | The Snowdrop Festival 1981 Sörgyári capriccio 
| Shortcuts 1969 Pacsirták cérnaszálon | Larks on the Strings 1967 
Szigorúan ellenőrzött vonatok | Closely Watched Trains

KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 1981 FORGATÓKÖNYV 
| SCREENPLAY Jiří MENZEL, Bohumil HRABAL OPERATŐR | 
PHOTOGRAPHY Jaromír SOFR VÁGÓ | EDITING Jiří BROZEK 
SZEREPLŐK | CAST Magda VÁŠÁRYOVÁ, Jiří SCHMITZER, Jaromír 
HANZLÍK, Rudolf HRUSÍNSKÝ FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR NFA 
VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 93 min

Egy álmos cseh kisváros mindennapjai elevenednek meg előttünk: 
a sörgyárban és a sörgyár körül élő karakterek, szerelmeikkel, vágya-
ikkal, fájdalmaikkal. A modern kor őket sem hagyja érintetlenül, és a 
gyönyörű, hosszú szőke hajú Maryska divatos rövid frizurát csináltat 
magának – amit meglepett férje persze nem hagy szó (és tettek) nél-
kül...

The everyday life of a sleepy Czech town: workers of and around the 
brewery, their love, desires and pains. Modernity does not leave 
them untouched, the beautiful Maryska with her long, blond hair has 
it cut – that the husband cannot accept without saying (and doing) 
something…

SÖRGYÁRI CAPRICCIO | Postřižiny | CUTTING IT SHORT
CSEHSZLOVÁKIA | CZECHOSLOVAKIA

PREMIER: 09. 08. 17:00 ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ | OPENING CEREMONY, Pressburger
REPETITION: 09.08. 19:00 Zukor
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RENDEZŐ | DIRECTOR

RADVÁNYI Géza

A magyar rendező 1907-ben született 
Kassán. | Tha Hungarian director was 
born in Kassa in 1907.

1980 Circus maximus 1965 Tamás bátya kunyhója 1961 Nem kell 
mindig kaviár 1959 Egy angyal a Földön 1958 Lányok egyenruhá-
ban 1947 Valahol Európában 1942 Fehér emberek 1941 A beszélő 
köntös

PRODUCER Mafi rt-Radványi Produkció KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF 
PRODUCTION 1947 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY BALÁZS Béla, 
RADVÁNYI Géza OPERATŐR | PHOTOGRAPHY HEGYI Barnabás VÁGÓ 
| EDITING Máriássy Félix, RADVÁNYI Géza SZEREPLŐK | CAST SOMLAY 
Artúr, GÁBOR Miklós, BÁNKI Zsuzsa FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR 
MNF – MNFA VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 100 min

A második világháború végén árva, éhező gyerekek kóborolnak ban-
dákba verődve Európa országútjain. Lopnak, fosztogatnak, mígnem egy 
romos várban megtalálják Simon karmestert. A bölcs öreg gondoskodik 
róluk és szeretetre tanítja őket. Együtt védik meg a várat a felnőttek vi-
lágával szemben. A születő neorealizmus  nyelvét beszélő fi lm a kortör-
téneti dokumentum erejével tudósított a háború után alig fellélegző 
Európáról, az emberek élni vágyásáról. A most látható, digitálisan rest-
aurált változat a legteljesebb, több eredeti nitro kellék rekonstrukciója, 
négy hónap alatt készült el a Magyar Nemzeti Filmalap Filmarchívum 
és Filmlabor Igazgatósága együttes munkájával, a Magyar Operatőrök 
Szövetsége támogatásával, 2017-ben.

A band of runaways and orphans of the war scour the countryside in 
search of food and shelter. They invade and then taken in by a musici-
an and former concert pianist who’s hiding out in a ruined castle. After 
the initial altercation between them the gang accepts his guidance and 
he wins their respect by protecting them from the elements. However, 
disgruntled townsfolk want to chase away the gang who has been – in 
their search for survival – laying waste to their crops. A battle ensues 
ending in the death of a little boy; and resolution.

VALAHOL EURÓPÁBAN | Somewhere in Europe
HUNGARY | MAGYARORSZÁG

PREMIER: 09.15. 19:00 Zukor
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A TIZEDES MEG A TÖBBIEK | The Corporal and the Others
MAGYARORSZÁG | HUNGARY

RENDEZŐ | DIRECTOR 

KELETI Márton

A magyar rendező 1905-ben szüle-
tett Budapesten és ugyanitt halt meg 
1973-ban. | The Hungarian director 
was born in Budapest in 1907 and 
died here in 1973.

1973 Csínom Palkó 1970 Szerelmi álmok 1965 A tizedes meg a töb-
biek 1965 Butaságom története 1962 Esős vasárnap 1958 Don Juan 
legutolsó kalandja 1952 Erkel 1949 Mágnás Miska 1945 A tanítónő

KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 1965 FORGATÓKÖNYV | 
SCREENPLAY DOBOZI Imre OPERATŐR | PHOTOGRAPHY PÁSZTOR 
István VÁGÓ | EDITING MORELL Mihály SZEREPLŐK | CAST SINKOVITS 
Imre, DARVAS Iván, MAJOR Tamás, MÁRKUS László FORGALMAZÓ | 
DISTRIBUTOR MNF – MNFA VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 101 min

A tizedes meg a többiek évfordulós fi lmnek indult: a „felszabadulás” 20. 
évfordulójának megünneplésére rendelték. Többek között a zseniális 
forgatókönyvírónak és dramaturgnak, Szász Péternek köszönhető, hogy 
fergeteges szatíra lett belőle a megszálló hatalmak és idióta hatalma-
sok között túlélni próbáló karakterekről. A színészek szinte percenként 
sziporkáznak és ontják a jobbnál jobb poénokat - miközben körülöttük 
bombák robbannak, az emberélet szinte semmit sem ér. Háborút alul-
nézetből talán egyetlen fi lmben sem ábrázoltak ilyen gyilkos humorral.

The Corporal and the Others started as a anniversary movie: it has 
been commissioned for the 20th anniversary of the “liberation”. 
Thanks to the scriptwriting and dramaturge genius, Péter Szász, it 
turned to be a hilarious satire about the characters trying to survive 
the occupying powers and idiotic offi cials. The actors throw jokes in 
handfuls while bombs are falling and human life does not have any 
value anymore. War from a grass root perspective has probably never 
ever been showed with so much killing humor. PREMIER: 09.14. 20:00 Zukor
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RENDEZŐ | DIRECTOR 

Ephraim KISHON

Ephraim Kishon 1924-ben született 
Budapesten és 2005-ben halt megy 
Svájcban. | Ephraim Kishon was born 
in Budapest in 1924 and died in 
Switzerland in 2005.

1971 Ha-Shu’al B’Lool Hatarnagalot 1969 Azulai, a rendőr 1969 Zieh 
den Stecker raus, das Wasser kocht 1969 Blaumilch-csatorna 1967 
Ervinka 1964 Sallah Shabati 

PRODUCER Roni YA’ACKOV KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 
1969 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Ephraim KISHON OPERATŐR 
| PHOTOGRAPHY Manny WYNN VÁGÓ | EDITING Peter MUSGRAVE 
SZEREPLŐK | CAST Bomba TZUR, Nissim AZIKRI, Shraga FRIEDMAN 
VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 95 min

Blaumilch megszökik egy elmegyógyintézetből, és Tel Aviv központ-
jában elkezd egy gödröt ásni. Senki sem állítja meg, sőt, bürokraták 
tucatjai, aztán a fél város, aztán a fél ország foglalkozik a gödör- és 
csatornaépítéssel. Kegyetlenül mulatságos, kafkai, mélyen közép-eu-
rópai gyökerű szatíra, Izrael első Golden Globe-jelöltje.
 
Blaumilch escapes from an asylum and starts to dig a hole in the 
center of Tel Aviv. Nobody tries to stop him, even more dozens of 
offi cials, half the city and later on half the country talks about the 
digging. Brutally funny, Kafka-like, deeply Central European satire, 
the fi rst Israeli fi lm nominated for Golden Globe.

Blaumilch-csatorna | Te’alat Blaumilch | THE BIG DIG
IZRAEL, EGYESÜLT ÁLLAMOK, NYUGAT NÉMETORSZÁG | ISRAEL, USA, WEST GERMANY

PREMIER: 09. 10. 17:00 Béke
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VUK | Vuk, the Little Fox
MAGYARORSZÁG | HUNGARY

RENDEZŐ | DIRECTOR 

DARGAY Attila

A magyar rendező 1927-ben született 
Mezőnyéken és 2009-ben halt meg 
Budapesten. | The Hungarian director 
was born in Mezőnyék in 1927 and 
passed away in Budapest in 2009.

1988 A préri pacsirtája 1988 Az erdő kapitánya 1985 Szaffi  1980-84 
Pom-Pom meséi (TV Series) (27 episodes) 1982-84 A nagy ho-ho-hor-
gász (TV Series) (13 episodes) 1981 Vuk 1977 Lúdas Matyi

KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 1981 FORGATÓKÖNYV | 
SCREENPLAY FEKETE István, DARGAY Attila, IMRE István, TARBAY Ede 
OPERATŐR | PHOTOGRAPHY HENRIK Irén VÁGÓ | EDITING CZIPAUER  
János, HAP Magda SZEREPLŐK | CAST POGÁNY Judit, GYABRONKA 
József, SZABÓ Gyula, FÖLDI Teri, CSÁKÁNYI László FORGALMAZÓ | 
DISTRIBUTOR MNF – MNFA VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 74 min

Egy kis róka élettörténete, aki elszakad családjától, és közben apját, 
anyját és testvéreit megölik az emberek. Rokona, a bölcs Karak 
fogadja be, aki megtanítja az élet dolgaira.

The fi lm tells the story of a little fox, Vuk, who ventures away from his 
family’s den and, upon his return, learns from his uncle Karak that 
his entire family has been shot and killed by a human hunter. Karak 
then offers for Vuk to stay with him, and Karak continues to raise him.

PREMIER: 09.10. 10:00 Uránia



    73
fi lms

RENDEZŐ | DIRECTOR 

DARGAY Attila

A magyar rendező 1927-ben született 
Mezőnyéken és 2009-ben halt meg 
Budapesten. | The Hungarian director 
was born in Mezőnyék in 1927 and 
passed away in Budapest in 2009.

1988 A préri pacsirtája 1988 Az erdő kapitánya 1985 Szaffi  1980-84 
Pom-Pom meséi (TV Series) (27 episodes) 1982-84 A nagy ho-ho-hor-
gász (TV Series) (13 episodes) 1981 Vuk 1977 Lúdas Matyi

KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 1977 FORGATÓKÖNYV 
| SCREENPLAY FAZEKAS Mihály, DARGAY Attila, NEPP József, 
ROMHÁNYI József OPERATŐR | PHOTOGRAPHY HENRIK Irén VÁGÓ 
| EDITING HAP Magda SZEREPLŐK | CAST KERN András, GESZTI Péter, 
CSÁKÁNYI László, AGÁRDI Gábor FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR MNF 
– MNFA VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 75 min

Örökifjú és szép mese szegényekről és gazdagokról, Fazekas 
Mihály klasszikusának alapján: a furfangos libapásztor móresre 
tanítja az uraságot.

An old and evergreen tale about the poor boy and the rich 
lord, based one of the most well-known children’s story in the 
Hungarian literature. It’s not just a well drawn, cute story of the 
poor boy who suffers great unjust from the rich lord, and gets 
big and funny revenge, but the whole movie fl ows on beautifully 
selected music.

LÚDAS MATYI
MAGYARORSZÁG | HUNGARY

PREMIER: 09.09. 11:00 Uránia
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RENDEZŐ | DIRECTOR

Nick BROOMFIELD

Nick Broomfi eld 1948-ban született 
Londonban. | Nick Broomfi eld was 
born in London, in 1948. 
2014 Tales of the Grim Sleeper 2013 
Sex: My British Job 2011 Sarah Palin: 
You Betcha! 2007 Battle for Haditha

Rudi DOLEZAL
Rudi Dolezal 1958-ban született Bécs-
ben. | Rudi Dolezal was born in Austria, 
in 1958.
2017 Falco – Die ultimative Doku 
2010 Falco – Der Poet 2009 Michael 
Jackson 2007 Nabucco

PRODUCER Nick BROOMFIELD, Marc HOEFERLIN KÉSZÍTÉS ÉVE | 
YEAR OF PRODUCTION 2017 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Nick 
BROOMFIELD OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Sam MITCHELL VÁGÓ 
| EDITING Marc HOEFERLIN SZEREPLŐK | CAST Whitney HOUSTON, 
Bobby BROWN FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Content Media Corp.  
VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 105 min

Whitney Houston minden idők legtöbbet díjazott női előadóművésze 
volt, akinek több egymást követő dala landolt a slágerlisták élén, mint 
a The Beatlesnek. Emellett még azt is elérte, hogy ő legyen Amerika 
kedvence. A hírnév, tehetség és siker sem volt elég ahhoz, hogy elke-
rülje a tragikus véget. 48 évesen hunyt el. A sosem látott felvételeket 
felvonultató dokumentumfi lmben a két rendező, Nick Broomfi eld és 
Rudi Dolezal  arra vállalkozik, hogy elmeséli a hang mögötti ember 
történetét. 

Whitney Houston was the most awarded female recording artist of all 
time, with more consecutive number one hits than The Beatles, and 
on top of that she was America’s Sweetheart. Yet despite her fame, 
talent, and success, she died tragically at the age of 48. Featuring 
largely never-before-seen footage and Broomfi eld and Dolezal’s 
moving documentary tells the story of the girl behind the voice.

WHITNEY: LEHETEK ÖNMAGAM? | Whitney: „Can I Be Me”
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK | UK, USA

PREMIER: 09.08. 23:00 Uránia
REPETITION: 09.11. 18:30 Béke   
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RENDEZŐ | DIRECTOR 

Ron HOWARD

Az amerikai rendező az oklahomai 
Duncanben született 1954-ben. | The 
American director was born in Duncan, 
Oklahoma, in 1954. 

2009 Angels & Demons | Angyalok és démonok 2006 The Da Vin-
ci Code | A Da Vinci-kód 1995 Apollo-13 1984 The splash | A nagy 
csobbanás

PRODUCER Brian GRAZER, Ron HOWARD, Scott PASCUCCI, 
Nigel SINCLAIR KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 2016 
FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Mark MONROE OPERATŐR | 
PHOTOGRAPHY Caleb DESCHANEL, Tim SUHRSTEDT, Michael WOOD, 
Jessica YOUNG VÁGÓ | EDITING Paul CROWDER SZEREPLŐK | CAST 
Paul MCCARTNEY, Ringo STARR, John LENNON, George HARRISON 
FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Universal Music VETÍTÉSI IDŐ | 
RUNNING TIME 106 min

Az Oscar-díjas Ron Howard (Egy csodálatos elme, Apolló 13) rendezte 
’The Beatles: Eight Days a Week’ idén elnyerte a legjobb zenés fi lm-
nek járó Grammyt. A fi lm a The Beatles történetét dolgozza fel a zene-
kar fellépésein keresztül, a kezdetektől, amikor még kis klubokban 
játszottak Liverpooltól Hamburgig, a turnézó évek végéig, amikor őr-
jöngő tömegek előtt játszottak hatalmas stadionokban New Yorktól, 
Melbourne-ön át egészen Tokióig.  

Academy Award–winner Ron Howard’s acclaimed documentary 
feature fi lm The Beatles: Eight Days A Week – The Touring Years won 
the GRAMMY Award for Best Music Film. The fi lm explores the history 
of The Beatles through the lens of the group’s concert performances, 
from their early days playing small clubs in Liverpool and Hamburg 
to their unprecedented world tours in packed stadiums around the 
globe, from New York to Melbourne to Tokyo.

THE BEATLES: A HÉT NYOLC NAPJA | The Beatles: Eight Days a Week
EGYESÜLT ÁLLAMOK | USA

PREMIER: 09.09. 14:30 Uránia
REPETITION 1.: 09.11. 16:00 Zukor
REPETITION 2.: 09.11. 22:00 Béke
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RENDEZŐ | DIRECTOR

Charlie TARGETT-ADAMS

A brit rendező 1980-ban született. | The 
British director was born in 1980. 

2014 Elite New Face 2012 Letting Go of Ghosts: Creating the Haun-
ted Man (Short) 

PRODUCER Alex WESTON KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 
2016 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Placebo, Charlie TARGETT-
ADAMS OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Charlie TARGETT-ADAMS VÁGÓ 
| EDITING Jerry CHATER  SZEREPLŐK | CAST Placebo FORGALMAZÓ | 
DISTRIBUTOR Riverman Management VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 
67 min

A 20. születésnapját ünneplő Placebo különleges lehetőséget kapott: 
tíz orosz városban léphetnek fel. A fi lm végigkíséri a turnén a zenekart, 
megismertet minket az orosz alternatív művészeti kultúra néhány 
igen izgalmas alakjával, és persze felidézi a Placebo-koncertek nyers 
erejét is.

As the band Placebo approaches its 20th anniversary they were given 
a unique opportunity to play in ten cities. The fi lm takes you on the 
band’s journey through Russia meeting great characters on the way, 
exploring the alternative culture in Russia, and taking in the true 
emotions of Placebo’s powerful concerts. 

PLACEBO: AZ OROSZ TURNÉ | Placebo: Alt. Russia
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG | UK

PREMIER: 09.10. 17:00 Pressburger
REPETITION 1.: 09.12. 18:00 Zukor
REPETITION 2.: 09.12. 22:30 Béke
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KARAOKE | Karaoke
Rendező | Director: Rupert HÖLLER

AUSZTRIA | AUSTRIA

TANÍTÁS UTÁN | After School
EFTER SKOLAN
Rendező | Director: Gisela NADASY

SVÉDORSZÁG | SWEDEN

Walter viszi a „KARA OKAY” nevű céget. A 
maga kis világában él, amiben a zenén kívül 
kevés hely jut másnak. Egy este azonban le-
hetősége nyílik rá, hogy a nők világát is meg-
ismerje, de végül kiderül, hogy a két világ 
valahogy mégsem fér össze.

Walter owns the karaoke company „KARA 
OKAY“ and lives in his own world of music. 
One night he gets the chance to explore the 
world of women as well, but it seems as if 
there is not enough space for that.

Producer Rupert HÖLLER, Filmacademy Vi-
enna Készítés éve | Year of production 2017 
Forgatókönyv | Screenplay Rupert HÖLLER 
Operatőr | Photography Lukas MEISSNER 
Vágó | Editing Rupert HÖLLER Vetítési idő | 
Running time 9:40 min

Az osztrák rendező 1992-ben született. | The 
Austrian director was born in 1992. 

2015 Ausstieg rechts | Exit right 2015 Großer 
Löwe | Big Lion 2015 Wochenende | Wee-
kend 2015 Nummer 98 | Number 98 2014 
Perlmutter | Last Time Paris

Két házaspár találkozik a gyerekeik iskolájá-
ban, hogy megtervezzék az osztálykirándu-
lást. Az este váratlan fordulatot vesz, amikor a 
felnőttek maguk is gyerekké válnak, és elkez-
denek „palackforgatósat” játszani.

Two couples meet at their children’s school 
one night to plan a class outing. But things 
take an unexpected turn when they end up 
playing “spin the bottle” instead and become 
kids themselves.

Producer Gisela NADASY Készítés éve | Year of 
production 2016 Forgatókönyv | Screenplay 
Gisela NADASY Operatőr | Photography 
Magnus PETERSON Vágó | Editing Karl 
PETERSON Vetítési idő | Running time 13:24 
min

The Swedish director was born in 1971, in 
Uppsala. | A svéd rendező 1971-ben született 
Uppsalában. 

2017 The Kiss | EnKyss 2012 Hello, Goodbye 
| EttAvsked
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IDEJE FELNŐNI | Koniec widzenia 
Time To Go
Rendező | Director: Grzegorz MOŁDA

LENGYELORSZÁG | POLAND

KÉNYELMETLEN KÉNYELEM
Inconvenient Comfort
Rendező | Director: FILLENZ Ádám

MAGYARORSZÁG, HOLLANDIA | HUNGARY, NETHERLANDS

Marta az apja autószerelő műhelyében dol-
gozik. Miután a barátját letartóztatják, nehéz 
döntést kell hoznia: maradjon lojális az apjá-
hoz vagy tegyen meg mindent, hogy a barátja 
kiszabaduljon.

Marta works at her father’s automobile repair 
shop. After her boyfriend is arrested, Marta 
is faced with a diffi cult choice: to stay loyal 
to her father, or to do what it takes to get her 
boyfriend released.

Producer Gdynia Film School Készítés éve 
| Year of production 2017 Forgatókönyv 
| Screenplay Grzegorz MOŁDA Operatőr | 
Photography Maciej MILLER Vágó | Editing 
Bartłomiej PIASEK, Piotr WÓJCIK Vetítési idő | 
Running time 15:00 min

A lengyel rendező 1993-ban született 
Włoszczowában. | The Polish director was born 
in Włoszczowa, in 1993.

Annabelle nagyon hozzánőtt a mozgássegítő 
kisautójához. Észre sem veszi, hogy mindez 
azért van, mert az élete – bár kényelmes – ki-
üresedett. Ahogyan aztán sorban történnek a 
dolgok, rájön, hogy változtatnia kell, ha nem 
akarja, hogy az élete darabokra hulljon. 

Inconvenient comfort is about Annabelle who 
really got attached to her mobility scooter. 
She’s not aware that she’s bound to this 
vehicle because of her empty yet comforting 
life. Throughout a series of events she realizes 
that she has to make a change to prevent her 
life from falling apart.

Producer Maarten van der VEN Készítés éve 
| Year of production 2016 Forgatókönyv | 
Screenplay Ádám FILLENZ Operatőr | Photog-
raphy Ádám FILLENZ Vágó | Editing Wanda 
KISS Vetítési idő | Running time 19:58 min

A magyar rendező 1980-ban született Buda-
pesten. | The Hungarian director was born in 
Budapest, in 1980. 

2013 Coming Out  2010 Pál Adrienn 2009 
Poligamy 2007 Tejút 2006 Friss Levegő
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ADÁS | Transmission
Rendező | Director: Varun RAMAN, Tom HANCOCK

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG | UK

A LÁNY | The Girl
Rendező | Director: Peter MINOV

BULGÁRIA | BULGARIA

Isten hozott Britanniában. Együtt vagyunk 
egymagunk. 

Welcome To Britannia.  Together We Stand 
Alone. 

Producer Peter ROBINSON Készítés éve | 
Year of production 2017 Forgatókönyv | 
Screenplay Varun RAMAN, Tom HANCOCK 
Operatőr | Photography Thomas 
SHAWCROFT Vágó | Editing Darrin 
BRADING Vetítési idő | Running time 
17:26 min

Varun RAMAN 1988-ban született 
Leedsben, míg Tom HANCOCK 1987-ben, 
Chesterben. | Varun Raman was born in 

Leeds, in 1988 and Tom Hancock 
in Chester, in 1987. 

A mentőket egy fi atal lány holttestéhez hívják 
egy meddőhányóhoz. A legfi atalabb mentős-
nek nem tetszik a két idősebb kolléga közö-
nyös hozzáállása. De aztán kiderül valami, 
ami az ő nézeteit kérdőjelezi meg.

An ambulance is called to a deserted quarry 
to take the corpse of a girl. The youngest 
medic confronts his two older colleagues for 
their inhuman behavior, but one unexpected 
discovery is about to put his ethics to a test.

Producer Georgi Nikolov Készítés éve | 
Year of production 2017 Forgatókönyv 
| Screenplay Petar Minov Operatőr | 
Photography Dimo Minov Vágó | Editing 
Petar Minov Vetítési idő | Running time 
10:28 min

A bolgár rendező 1986-ban született Szófi á-
ban. | The Bulgarian director was born in 
Sofi a, in 1986. 

2015 Between Men and Sea
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MADARAKRÓL ÉS MÉHEKRŐL
About the Birds and the Bees
KUKISTA JA MEHILÄISISTÄ
Rendező | Director: J. J. VANHANEN

FINNORSZÁG | FINLAND

RÉPAFÖLD | Carrot fi eld 
MARCHEWKOWE POLE
Directors | Rendezők: Kacper ZAMARŁO

LENGYELORSZÁG | POLAND

Egy csendes gazdálkodó és a fi a elindul a 
gyógyszertárba, miután éjszaka történt egy 
kis baleset.

A quiet farmer father and his son set out on 
a trip to the pharmacy after the teen has a 
little accident with his girlfriend.

Producer Jasmine Pajari Készítés éve | 
Year of production 2017 Forgatókönyv 
| Screenplay J. J. Vanhanen Operatőr | 
Photography Arttu Järvisalo Vágó | Editing 
Eemeli Ylinen Vetítési idő | Running time 
12:00 min

A fi nn rendező 1992-ben született 
Sysmäban. | The Finnish director was born 
in 1992, in Sysmä.

Egy hosszú, hideg tél utolsó heteiben járunk, 
egy zord, elhagyatott vidéken. Senki nem tö-
rődik a 7 éves kisfi úval, aki elindul játszótársat 
keresni. A kortársai azonban kigyúnyolják, ezért 
épít egy hóembert társnak. 

Last weeks of the cold winter. A drab 
and desolated province. 7-year-old boy, 
left without proper care, is looking for a 
companion to play. Despised and ridiculed by 
his peers, he decides to build a snowman for 
company.

Producer Studio Filmowe XANF Radosław 
Chrobot Készítés éve | Year of production 
2016 Forgatókönyv | Screenplay Kacper 
Zamarło Operatőr | Photography Kacper Za-
marło Vágó | Editing Kacper Zamarło Vetítési 
idő | Running time 16:00 min

A lengyel rendező 1986-ban született. | The 
Polish director was born in 1986. 

2007 Blow 2008 Triangle 2009 Some Very 
Unusual Evening 2011Casting 
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Üdvözlettel Hasakahból
FROM HASAKAH WITH LOVE
Rendező | Director: Mohamad FARAHANI

IRÁN | IRAN

EGYÜTT | We Together
Rendező | Director:  Henry KAPLAN

EGYESÜLT ÁLLAMOK | USA

Egy lány, akinek minden családtagját le-
gyilkolták, teljesen magára marad Hasakah 
városában. A véget nem érő vérengzés ellen 
tiltakozva úgy dönt, felgyújtja magát egy web-
kamera előtt. 

A girl who’s family members have been 
murdered, is all alone in the city. In order to 
show her protest to the ongoing massacre, 
she decided to burn herself in front of a 
webcam.

Producer KHANE FILM DASTANI Készítés éve 
| Year of production 2016 Forgatókönyv | 
Screenplay FARZAD FAKHRIZADEH Operatőr 
| Photography HASHEM MORADI Vágó 
| Editing SHAHAB BASHIRI Vetítési idő | 
Running time 09:00 min

Az iráni rendező 1985-ben született.  | The Ira-
nian director was born in 1985. 

2015 Happiness is… 2014 Ten Centimeters 
of Life 2014 Good Man 2013 This Summer 
2012 Valyok 2012 A girl and a suitcase

Egy zombi felébred…

A zombie is awakened.

Producer Nash Cubero, Ben Kuller Készítés 
éve | Year of production 2016 Forgatókönyv | 
Screenplay Henry Kaplan Operatőr | Photog-
raphy Chris Ripley Vágó | Editing Henry Kap-
lan Vetítési idő | Running time 07:00 min.

Henry Kaplan amerikai rendező, jelenleg Los 
Angelesben él. | Henry Kaplan is a L.A.-based 
director.

2017 Monterrey 2014 Get Better Boss
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RIKISHI
Rendező | Director: Julien MENANTEAU

FRANCIAORSZÁG | FRANCE 

A TRANSZFER | The Transfer
DIE ÜBERSTELLUNG | 
Rendező | Director: Michael GRUDSKY

NÉMETORSZÁG, IZRAEL | GERMANY, ISRAEL

Jason az uszodában az egyik osztálytársa gúnyolni 
kezdi, szumóbirkózóhoz hasonlítja. James bedühö-
dik és majdnem vízbe folytja a fi út. Három napra fel-
függesztik, így – hogy elüsse az időt – elkezdi tanul-
mányozni a „Rikishiket” ezeket az istenként tisztelt 
japán sportolókat. Azonnal magára ismer bennük és 
megkezdődik a nagy átalakulás…

Jason at the pool, a classmate bullies him, 
comparing him to a „Sumo”. Furious, he seizes the 
young man and tries to drown him. The assault 
is violent, Jason faces three days of suspension. 
At home, he kills time researching on „Rikishis”, 
these Japanese athletes considered godlike. The 
identifi cation is. The journey begins...

Producer Topshot Films & Popiul Készítés éve | Year 
of production 2017 Forgatókönyv | Screenplay 
Julien MENANTEAU Operatőr | Photography Marine 
ATLAN Vágó | Editing Grégoire PONTÉCAILLE, 
Jérémie COT Vetítési idő | Running time 19:34 min

A francia rendező 1986-ban született. | The French 
director was born in 1986. 

2014 756 2013 Margot 2011 Tout Mécénes 2009 
Chim Ledorze Dernier Sabotier de Bretagne

A fi atal izraeli tiszt, Erez és két társa azt a feladatot 
kapja, hogy szállítsanak át egy foglyot a Megiddo 
börtönbe. Útközben azonban történik valami, 
ami miatt Erez kénytelen feladni az elveit.

Erez, an Israeli commissioned offi cer, and two 
other soldiers have been ordered to transfer a 
prisoner to Megiddo prison. Along the way, a 
confl ict arises that forces the young offi cer to 
surpass himself in order to solve the situation.

Producer Nina Poschinski, Kader Filmproduktion 
Készítés éve | Year of production 2017 Forgató-
könyv | Screenplay Evgeny Sosnitsky Operatőr | 
Photography Timofei Lobov Vágó | Editing Mi-
chael Grudsky Vetítési idő | Running time 22:24 
min

Michael Grudsky 1985-ben született Oroszor-
szágban, majd 1993-ban kivándorolt Németor-
szágba. | Michael Grudsky was born in 1985, in 
Russia and immigrated to Germany in 1993. 

2017 The Transfer 2013 A Last Sacrifi ce 2011 Silow 
2008 Still Leben 
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ÉS A HOLD MOZDULATLAN
And the Moon Stands Still
Rendező | Director:  Yulia RUDITSKAYA

FEHÉROROSZORSZÁG, NÉMETORSZÁG, 
EGYESÜLT ÁLLAMOK | BELARUS, GERMANY, USA

MINH TÂM
Rendező | Director: Vincent MAURY

FRANCIAORSZÁG | FRANCE

A Hold mindent befolyásol, amire csak rávetül 
a fénye. A fi lm a holdciklusról szól, és az ener-
giákról, amiket a ragyogás szabadít fel.

The presence of the moon affects all under its 
glow. The fi lm explores the lunar cycle and the 
energies invoked by its radiance. 

Producer David Lindner Leporda Készítés 
éve | Year of production 2017 Forgatókönyv 
| Screenplay Yulia Ruditskaya, Helen Simon, 
David Lindner Leporda, Katharina Köster Vágó 
| Editing Yulia Ruditskaya Vetítési idő | Run-
ning time 10: 47 min

A fehérorosz rendező 1982-ben született 
Minskben. | The Belarus director was born in 
1982, in Minsk. 

2007 Three Angels 2009 The Midnight 
Guests 2009 A Catfi  sh Tale 2010 Please, Call 
Back Later 2011 Let’s Be Belarusians 

33 évesen Minh Tâm már nem hisz a szere-
lemben. Autista kisfi a fejlesztése és az anyja 
parancsainak teljesítése mellett a férfi ak csak 
rövid menekülést jelentenek a hétköznapok 
valóságából. Egy nap azonban beállít Olivier, 
aki miatt a nő megkérdőjelezi mindazt, amit 
biztosnak vélt.

At the age of 33, Minh Tâm has given up on 
love. Devoted to the education of her autistic 
son, overwhelmed by a domineering mother, 
she uses men just to escape briefl y from daily 
life. Until the day she meets Olivier, who 
causes her to question her certainties.

Producer Laurence Lascary (DACP) Készítés 
éve | Year of production 2016 Forgatókönyv 
| Screenplay Vincent Maury, Steve Achiepo 
Operatőr | Photography Denis Gaubert Vágó 
| Editing Aurélien Manya Vetítési idő | Run-
ning time 25:00 min

A francia rendező 1982-ben született. | The 
French director was born in 1982.
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JÁTSZUNK SZERELMEST! 
Play Love!
Rendező | Director:  NAGY Bianka

MAGYARORSZÁG | HUNGARY

AZ ÁLLÁSINTERJÚ | The Interview
L’ENTRETIEN
Rendező | Director: Marc GURUNG

FRANCIAORSZÁG | FRANCE

Egy fi atal lány és fi ú nagy szeretetben élnek 
együtt. A nyomorúságot és a szegénységet já-
tékkal teszik elviselhetővé. Egy nap azonban 
véget ér a játék, és tovább kell lépniük.

A young girl and a young boy live in great 
love. They make misery and povery bearable 
by playing. One day, however, the game ends 
and they must move on.

Producer Jenő HÓDI, Éva HÉDER, Tibor UNG-
VÁR Készítés éve | Year of production 2017 
Forgatókönyv | Screenplay Éva HÉDER Ope-
ratőr | Photography István CSERNÁTONI, 
Grátz MÁRK Vágó | Editing Tibor UNGVÁR 
Vetítési idő | Running time 11:42 min

A magyar rendező 1991-ben született Buda-
pesten. | The Hungarian director was born in 
Budapest, in 1991.

A harmincas éveit taposó fekete pasi, Chris-
tophe állást kap ott, ahol a barátnője, Emma is 
dolgozik. A pár ünnepelni kezd. A pillanat he-
vében azonban Christophe-ba bevillan: vajon 
a képességei vagy a származása miatt kapott 
állást. És az este még csak most kezdődik…

Christophe, in his thirties, black, gets a job 
at the company where his girlfriend, Emma, 
works. The couple celebrates the event. But 
in the heat of the moment, Christophe asks 
himself if he is chosen for his skills or if he 
received special treatment. The evening has 
only just begun...

Producer Piano Sano Films, Idris Lettifi , 
Moussa Lettifi  Készítés éve | Year of 
production 2016 Forgatókönyv | Screenplay 
Marc Gurung Operatőr | Photography Romain 
Wilhelm Vágó | Editing Claire Vandewalle 
Vetítési idő | Running time 17:38 min

A francia rendező 1984-ben született 
Gouvieux-ban. | The French director was born 
in Gouvieux, in 1984.
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TAPOSÓMALOM | Everyday
TOUS LES JOURS
Rendező | Director: Philippe ORREINDY

FRANCIAORSZÁG | FRANCE

VISSZHANGOK ERDEJE | Forest of 
Echoes | WALD DER ECHOS 
Rendező | Director: Luz Olivares CAPELLE

AUSZTRIA | AUSTRIA

Françoise vállalati vezet ő. Felettese perverz 
pszichológiai befolyása alatt dolgozik. De va-
jon tényleg így van, vagy csak a kimerültség 
okoz hallucinációkat?

Françoise is a company director. She is under 
the perverse psychological infl uence of her 
superior. But is it real or is it an hallucination 
caused by her anguish?

Producer Brewenn Hellec Készítés éve | 
Year of production 2017 Forgatókönyv | 
Screenplay Philippe ORREINDY, Jean-Michel 
MÉZY Operatőr | Photography Maxime 
HERAUD Vágó | Editing Pascale Berson-
LÉCUYER Vetítési idő | Running time 14:10 
min

A francia rendező 1970-ben született Nantes-
ben. | The French director was born in Nantes, 
in 1970.

2015 L’océan électro 2015 La grande 
traversée 2011 Des hommes et des arts 2002 
J’attendrai le suivant | I’ll wait the next one 
1995 Lumières noires

Christina három kislány holttestére bukkan 
egy öbölben. Három gyerek játszik a tópar-
ton, amikor meglátják egy fi atal nő holttestét 
a vízen lebegve. Mi az igaz és mi a káprázat? 
Ki álmodik és kiről álmodnak?

A teenager, Christina, fi nds the bodies of three 
drowned kids on the shore of a lagoon. Three 
kids, cousins, are playing around a lake when 
they fi nd a drowned young woman drifting in 
the water. What is real and what is a mirage? 
Who is dreaming and who is being dreamed?

Producer Olivares CAPELLE, Grummer KATO, 
Váncsa THALER Készítés éve | Year of pro-
duction 2016 Forgatókönyv | Screenplay Luz 
Olivares CAPELLE Operatőr | Photography Se-
bastian THALER, László VÁNCSA, Gabriel KRA-
JANEK Vágó | Editing László VÁNCSA Vetítési 
idő | Running time 30:00 min.

Az argentín rendező 1983-ban született Rufi -
nóban. | The Argentine director was born in 
Rufi no, in 1983.

2015 El ritual del color 2014 Apariciones 
2008 Te vas a lastimar 



        INTERNATIONAL COMPETITION | SHORT FEATURES AND EXPERIMENTAL FILMS     89

SÖR ÉS CALIPPO | Beer & Calippo
BIER & CALIPPO
Rendező | Director: Paul PLOBERGER

AUSZTRIA | AUSTRIA

TERMÉSZETELLENES SZELEKCIÓ
Unnatural Selection |
INÉGALITÉ DES CHANCES
Rendező | Director: Geneviève DELOUCHE

FRANCIAORSZÁG | FRANCE

Nyár, egy régi lakókocsi és szabadság. Jojo 
édesapja megígérte a lánynak, hogy csat-
lakozhat a barátja, Toni turnéjához. Minden 
tökéletesnek tűnik. De Jojo sajnos terhes, az 
apja rájön, Toni meg időközben belezúgott a 
dobosba.

Summer, an old camper and the feeling of 
freedom. Jojo wants to join her boyfriend Toni 
on a tour and her father promised to let her. 
Everything seems perfect. But unfortunately 
Jojo is pregnant, her father fi nds out and Toni 
has a crush on the drummer girl.

Producer Catrin FREUNDLINGER Készítés 
éve | Year of production 2017 Forgatókönyv 
| Screenplay Paul PLOBERGER Operatőr | 
Photography Patrick WALLY Vágó | Editing 
Barbara SEIDLER Vetítési idő | Running time 
27:19 min

Az osztrák rendező 1986-ban született 
Paschingban. Love is a Sting | The Austrian 
director was born in Pasching, in 1986.

2013 Eisprung mit papa 2013  Abgebrannt 
2012 Ich hab auch mit sonja

Karim durván leszólítja Julie-t az utcán. 
Amikor a nő beér dolgozni megtudja, hogy 
Karim pont hozzá érkezett állásinterjúra. 
Meg akarja leckéztetni a srácot, ezért úgy  
dönt, megmutatja milyen a „természetelle-
nes szelekció”…

Julie, gets harassed in the street by Karim. 
Arrived at her work, Julie discovers that 
the candidate with whom she must hold 
a job interview is none other than Karim. 
Determined to teach him a lesson, she will 
show him what unnatural selection is...

Producer Alban Ravassard Készítés éve | 
Year of production 2017 Forgatókönyv | 
Screenplay Geneviève Delouche & Alban 
Ravassard Operatőr | Photography Raul 
Fernandez Vágó | Editing Geneviève 
Delouche & Alban Ravassard Vetítési idő | 
Running time 15:00 min

A francia rendező 1983-ban született. | The 
French director was born in 1983.
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EGY MÁSIK BAYERN
Different Bayern
Rendező | Director: Matthias KOSSMEHL

NÉMETORSZÁG | GERMANY

MINDANNYIAN | All of us |
WATU WOTE
Rendező | Director: Katja BENRATH

KENYA, NÉMETORSZÁG | KENIA, GERMANY

Austin Abasit, a profi  ghán ai focistát akarata 
ellenére eladják egy német klubnak. A ba-
jor kultúrsokkon túljutva bizonyítania kell: 
a pályán és azon kívül is.

Austin Abasi – professional football player 
from Ghana – is being sold against his will 
to a club in Germany. Despite the culture 
shock in Bavaria, he has to fi nd a way to 
prove himself on and off the pitch.  

Producer Marvin RÖSSLER Készítés éve | 
Year of production 2016/17 Forgatókönyv 
| Screenplay Brix Vinzent KOETHE Operatőr 
| Photography Fabian BEYER Vágó | Editing 
Andreas NICOLAI Vetítési idő | Running 
time 24:19 min

A német rendező 1987-ben született 
Münchenben. | The German director was 
born in 1987, in Munich.

Kenyát már közel egy évtizede sújtják az 
Al-Shabaab terrortámadásai. A muszlimok és 
a keresztények közötti feszültség és bizalmat-
lanság egyre nő. 2015 decemberében egy 
busz muszlim utasai bebizonyították, hogy 
még mindig létezik szolidaritás. 

For almost a decade Kenya has been targeted 
by terrorist attacks of the Al-Shabaab. An 
atmosphere of anxiety and mistrust between 
Muslims and Christians is growing. Until in 
December 2015, muslim bus passengers 
showed that solidarity can prevail.

Producer Tobias ROSEN Készítés éve | 
Year of production 2016/17 Forgatókönyv 
| Screenplay Julia DRACHE Operatőr | 
Photography Felix STRIEGEL Vágó | Editing 
Julia DRACHE Vetítési idő | Running time 
21:33 min

A német rendező 1979-ben született. | The 
German director was born in 1979.

2016 Wo warst du | Where have you been 
2015 Schwimmstunde | Secrecies
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AYAH SZEMÉBEN | In Ayah’s Eyes 
IN AYAHS AUGEN 
Rendező | Director: David WAGMNER

NÉMETORSZÁG | GERMANY

A VEREKEDÉS | The Tussle
Rendező | Director: Evgeniy NIKITIN

OROSZORSZÁG | RUSSIA

Natalie férje (Emin) két éven át harcolt egy 
dzsihádista csoport tagjaként Szíriában. 
Miután visszatér Németországba, újra 
találkozik feleségével. De Eminnek tervei 
vannak: másnap a családjával együtt akar 
visszatérni a küzdelembe Allah útján.

For almost two years Natalie’s husband (Emin) 
fought as a jihadist in Syria. The two are fi nally 
reunited when he returns to Germany. But not 
for long, as Emin plans on returning to Jihad 
the next morning – together with Natalie and 
their baby.

Producer Caroline SCHELLER Készítés éve | 
Year of production 2016/17 Forgatókönyv | 
Screenplay Brix Vinzent KOETHE Operatőr | 
Photography Arend KRAUSE Vágó | Editing 
Anne FRÖHLINGSDORF Vetítési idő | Run-
ning time 19:50 min

David Wagner 1992-ben született Bécsben. | 
David Wagner was born in 1992, in Vienna. 

2016 Maman und das Meer |  Maman and the 
ocean 2015  Trade Queen

Edik Karpov, az iskola bullyja egy bioló-
giaórán túl messzire megy. Az új diák, Alisa 
Klimovich nagyon dühös lesz, és úgy dönt, 
móresre tanítja a srácot.

Edik Karpov, a school bully, goes over 
the line during the biology lesson. This 
fact makes Alisa Klimovich, a newcomer, 
extremely angry, so she decides to teach 
him a lesson.

Producer Ravil SALIKHOV, Yaroslav KUZIN 
Készítés éve | Year of production 2017 
Forgatókönyv | Screenplay Evgeniy NIKITIN 
Operatőr | Photography Dmitriy PETIN 
Vágó | Editing Evgeniy NIKITIN Vetítési idő 
| Running time 30:00 min

Az orosz rendező 1993-ban született Belgo-
rodban. | The Russian director was born in 
Belgorod, in 1993. 
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AZ UTOLSÓ SZERELVÉNY 
The Last Tram 
Rendező | Director: Darya MOLCHANOVA

OROSZORSZÁG | RUSSIA

SZOROS KAPOCS 
Close Relations
Rendező | Director:  Anna SIMAKOVA

OROSZORSZÁG | RUSSIA

Anya és fi a utolsó együtt töltött napja, mi-
előtt a nőt beszállítanák a pszichiátriára. 

The last days of a mother and son, before 
the mother is sent to a psychiatric ward. 

Producer Anna YURTAEVA, Sergey ZERNOV, 
Denis MOLCHANOV Készítés éve | Year 
of production 2017 Forgatókönyv | 
Screenplay Darya MOLCHANOVA Operatőr 
| Photography Danila GORYUNKOV Vágó 
| Editing Petr LEVCHENKO Vetítési idő | 
Running time 18:46 min

Az orosz rendező 1973-ban született 
Moszkvában. | The Russian director was 
born in Moscow, in 1973. 

2016 Lyuba | I Am Drawing 2016 Casas

Egy pár házassága válságban van. A férj 
nem tudja elengedni az anyját, a felesége 
pedig nem tud helyet szorítani neki az éle-
tükben. Nehéz döntés áll előttük, ha együtt 
akarnak maradni.

A couple’s relationship is in crisis. The 
husband cannot let his mother go and the 
wife cannot have her in their life. Everyone 
has to make a diffi cult choice in order to 
stay together.

Producer Anna SIMAKOVA Készítés éve | 
Year of production 2017 Forgatókönyv | 
Screenplay Anna SIMAKOVA, Yuliya SOLO-
VYOVA Operatőr | Photography Alexey PET-
RUSHKEVICH Vágó | Editing Anna KRUTIY 
Vetítési idő | Running time 29:47 min

Az orosz rendező 1982-ben született Keme-
rovóban. | The Russian director was born in 
Kemerovo, in 1982. 

2016 Wanderers 2015 He Is My Father 
2014 I Want Shoes 
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Határidő |Deadline
Rendező | Director: Sergey POZDNYAKOV

OROSZORSZÁG | RUSSIA

#SELFIE
Rendező | Director: David M. LORENZ

NÉMETORSZÁG | GERMANY

Nick megtudja, hogy az édesanyja halálos 
beteg. Választania kell: vele marad a kórház-
ban vagy határidőre befejezi a munkáját.

Nick learns that his mom is incurably ill. He 
has to choose: to stay with her in hospital or 
to comply with the deadline of his another 
project.  

Producer Olga DUPAK Készítés éve | 
Year of production 2017 Forgatókönyv | 
Screenplay Sergey Pozdnyakov Operatőr 
| Photography Boris KIRISENKO, Boris 
BEGIN Vágó | Editing Sergey POZDNYAKOV, 
Ilya TRUSHKOV Vetítési idő | Running time 
15:00 min

Az orosz rendező Ust-Ilimskben született 
1974-ben. | The Russian director was born 
in Ust-Ilimsk (Irkutsk region), in 1974.

Egy pár Berlinben vakációzik. Minden tö-
kéletes, de aztán a srác szelfi zni akar... Egy 
kapcsolat vége, ahogy a telefon képernyőjén 
keresztül látjuk. 

A couple on holiday in Berlin. Everything is 
perfect, but then he wants to take a selfi e... 
The ending of a relationship as seen through 
a mobile phone.

Producer David M. LORENZ, Paul WEISS 
Készítés éve | Year of production 2017 For-
gatókönyv | Screenplay David M. LORENZ 
Operatőr | Photography Martin GASCH Vágó 
| Editing David M. LORENZ Vetítési idő | Run-
ning time 07:00 min

A német rendező 1985-ben született Freiburg 
im Breisgauban. | The German director was 
born in Freiburg im Breisgau, in 1985. 

2015 Wir könnten, wir sollten, wir hätten 
doch… 2013 In zukunft 2012 Entschuldi-
gen sie bitte die kurze störung 2011 Ein 
augenblick in mir 2008 Des teufels griller 
oder wie ich zum käsekrainer wurde 
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Egy nagyváros külterületén járunk. Omar, a 
Magreb-térségből származó vendégmunkás 
kényelmetlenül érzi magát nők társaságában. 
Lenyűgözik, ugyanakkor fél is tőlük. Amikor 
találkozik Ritával, a prostituálttal, megpróbál-
ja legyőzni komplexusait és felfedezni saját 
szexualitását. 

Suburbs of a big city. Omar, a worker from 
Maghreb, feels uncomfortable with women. 
Ambivalent, either he’s fascinated by them, 
or they make him afraid. When he meets 
Rita, a hooker, he tries to surpass his complex, 
discovering his own sexuality.

Producer Latifa SAID, Rodrigo AREIAS Készítés 
éve | Year of production 2017 Forgatókönyv 
| Screenplay Latifa SAID Operatőr | 
Photography Yannig DUMOULIN Vágó | 
Editing Aurélie NOURY Vetítési idő | Running 
time 14:00 min

A francia rendező 1976-ban született Lyonban. | 
The French director was born in 1976, in Lyon.

2016 Jours Intranquilles 2013 Daňo Collate-
ral 2013 No, is no that 

Egy út a semmi közepén. Egy autó. Egy bicikli. 
Két magányos fi gura, akik ugyanazt keresik. 
Találkoznak. 

A road in the middle of nowhere. A car. A 
bicycle. Two solitary fi gures searching for the 
same thing. They meet.

Producer Mikel RUEDA Készítés éve | Year of 
production 2016 Forgatókönyv | Screenplay 
Mikel RUEDA Operatőr | Photography 
Kenneth ORIBE Vágó | Editing Alex ARGOITIA 
Vetítési idő | Running time 14:20 min

A spanyol rendező 1980-ban született Bilbao-
ban. | The Spanish director was born in Bilbao, 
in 1980.  

2016 Fifth Floor 2014 A escondidas 2012 
Agua 2010 Cuando corres 2010 Izarren argia 

SENKIFÖLDJE | Wasteland
TERRAIN VAGUE
Rendező | Director: Latifa SAID

FRANCIAORSZÁG, PORTUGÁLIA | FRANCE, PORTUGAL

AZ ÖSVÉNY | Caminan
ON THE PATH
Rendező | Director: Mikel RUEDA

SPANYOLORSZÁG | SPAIN



        INTERNATIONAL COMPETITION | SHORT FEATURES AND EXPERIMENTAL FILMS     95

1925-öt írunk. Egy apró baszk faluban a hir-
telen elhunyt Inge holtteste mellett virrasz-
tanak. Bár a falu minden prominens fi gurája 
tiszteletét teszi a gyászoló családnál, a csa-
ládfő, Martín középső fi a – a teológiát végzett, 
őrült  Jonas – távolléte miatt aggódik. 

In a small Basque village in 1925, a wake is 
being held for Inge, who has died suddenly. 
Visited by all the major fi gures of the village, 
Martín, the patriarch of the family, is concerned 
only by the absence of his middle son Joanes, 
gone insane after studying theology.

Producer Sonia PACIOS Készítés éve | Year of 
production 2016 Forgatókönyv | Screenplay 
Kepa SOJO Operatőr | Photography Gorka 
Gomez ANDREU Vágó | Editing Josu TROCAOLA 
Vetítési idő | Running time 19:50 min

A spanyol rendező 1968-ban született Llodio-
ban. | The Spanish director was born in Llodio, 
in 1968. 

2013 Loco con ballesta 2006 El síndrome 
de Svensson 2003 Cuando puedas 2002 
Looking for Chencho 1997 Cien maneras de 
hacer pollo al txilindron 

Egy szőrmetolvajt fogságba ejtenek az in-
diánok, akiknek népét ő segített rabszolga-
sorsba taszítani. A férfi nak minden ravasz-
ságára szüksége van, ha el akarja kerülni a 
fájdalmas és hosszantartó haláltusát. Jack 
London elbeszélésének adaptációja.

Adapted from the Jack London story: A fur 
thief must think fast to escape the terrible, 
protracted death that awaits him at the 
hands of the native tribe he had helped 
enslave.

Producer Sam MCGARRY Készítés éve | 
Year of production 2016 Forgatókönyv 
| Screenplay Jack LONDON (short story), 
Sean MEEHAN (adaptation) Operatőr | 
Photography Sean MEEHAN Vágó | Editing 
Drew Thompson ASE Vetítési idő | Running 
time 14:00 min

Az ausztrál rendező 1973-ban született. | 
The Australian director was born in 1973.

TEMETÉS | Funeral | HILETA
Rendező | Director: Kepa SOJO  

SPANYOLORSZÁG | SPAIN

A MEGSZÉGYENÍTETT | Lost Face
Rendező | Director: Sean MEEHAN

KANADA, AUSZTRÁLIA | CANADA, AUSTRALIA
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Ewa a tóparti házukba tart lányával, hogy 
előkészítsenek mindent a születésnapi ün-
nepségre. A lány magával hozza a barátját 
is. Az anya nem örül a fi ú jelenlétének, azt 
akarja, hogy tűnjön el. A legnehezebb csa-
tát azonban önmagával kell megvívnia. 

Ewa takes her daughter to their lakehouse 
to prepare for her birthday party. Julka 
brings along her boyfriend. The mother 
disapproves of his presence and wants him 
to leave. However, the hardest battle she 
will have to fi ght is the one with herself. 

Producer Gdynia Film School Készítés éve 
| Year of production 2017 Forgatókönyv 
| Screenplay Urszula MORGA Operatőr | 
Photography Bartosz MIKOŁAJCZYK Vágó | 
Editing Dominik JAGODZIŃSKI Vetítési idő 
| Running time 14:59 min

A lengyel rendező 1979-ben született 
Częstochowa-ban. | The Polish director was 
born in 1979, in Częstochowa.

Egy fi atal nő most utoljára tehet az édes-
anyja kedvére. A temetésen nem hibázhat!

The young woman gets the last chance to 
please her mom. She just has not to spoil 
her funeral. 

Producer Dmitry LUNEV Készítés éve | 
Year of production 2017 Forgatókönyv | 
Screenplay Asya MOZHEGOVA Operatőr 
| Photography Anatoliy TROFIMOV Vágó 
| Editing Mikhail SHIPILOV Vetítési idő | 
Running time 12:34 min

Az orosz rendező 1985-ben született 
Novoszibirszkben. | The Russian director 
was born in 1985, in Novosibirsk.

2014 Conclusions

TEJ | Mleko | MILK
Rendező | Director: Urszula MORGA

LENGYELORSZÁG | POLAND

HOGY ANYA BOLDOG LEGYEN |
So That Mom Is Happy
Rendező | Director: Asya MOZHEGOVA

OROSZORSZÁG | RUSSIA
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Frederick Butterfi eld mindig csak a máso-
dik volt bátyja, Herman mögött. Amikor 
Herman, aki egyetlen percecskével idősebb 
csak nála elnyeri a világ legöregebb embe-
re címet, Frederick úgy érzi, eljött az ő ideje

 Frederick Butterfi eld has always been 
runner up to his twin brother Herman. 
When Herman, the older by a mere minute, 
becomes the world’s oldest man, Frederick 
fi nally sees an opportunity to be fi rst place.

Producer Damian FARRELL Készítés éve | 
Year of production 2016 Forgatókönyv | 
Screenplay Vincent GALLAGHER Operatőr 
| Photography Vincent GALLAGHER Vágó | 
Editing Vincent GALLAGHER Vetítési idő | 
Running time 07:12 min

Az ír rendező 1982-ben született. | The Irish 
director was born in 1982. 

Love is a Sting

AZ ÖRÖK MÁSODIK |
Second to None
Rendező | Director: Vincent GALLAGHER

ÍRORSZÁG | IRELAND
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SECOND HAND
Rendező | Director: BARKÓCZI Noémi

MAGYARORSZÁG | HUNGARY

KIÚT | Way Out
Rendező | Director: STEINMETZ Anikó

MAGYARORSZÁG, EGYESÜLT KIRÁLYSÁG | HUNGARY, UK

Egy turkálós póló kalandos előző életei.

The adventurous previous lives of a 
secondhand jumper. 

Producer M. TÓTH Éva, Budapesti 
Metropolitan Egyetem Készítés éve | 
Year of production 2016 Forgatókönyv 
| Screenplay BARKÓCZI Noémi Vágó | 
Editing BARKÓCZI Noémi Vetítési idő | 
Running time 04:40 min

A rendező 1990-ben született Karcagon. | 
The Hungarian director was born in Karcag, 
in 1990. 

2014 Magos Judit: Demény. Most én uga-
tok 2014 Magyarul 2013 Green Apple

Egy fi atal magyar az Egyesült Királyságban 
próbál szerencsét vendégmunkásként, 
hogy kimentse családját az adósságokból.

A young Hungarian worker tries his luck in 
the UK to save his family from their debts. 

Producer FELSZEGHY Ádám Készítés éve 
| Year of production 2017 Forgatókönyv 
| Screenplay STEINMETZ Anikó Operatőr | 
Photography K. KOVÁCS Ákos Vágó | Edi-
ting SALMA Levente Vetítési idő | Running 
time 17:48 min

A rendező 1983-ban született Budapesten. 
| The Hungarian director was born in Buda-
pest, in 1983. 

2017 Danceitation
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GRAFFITI
Rendező | Director: BARCSAI Bálint

MAGYARORSZÁG | HUNGARY

ZABIGYEREK | Come by Chance
Rendező | Director: KÖLCSEY Levente

MAGYARORSZÁG | HUNGARY

Somát közmunkára ítélik. Feladata, hogy 
egy elhagyatott falszakaszt védjen a graffi -
tiktől. Elalszik, és mikor felébred, saját alak-
ját látja maga mellé fújva a falra, ahogy épp 
falat fest. Újabb graffi tiket talál, és rájön: 
valamit tennie kell. 

Soma is sentenced to community work. 
His task is to protect a wall from graffi ti. He 
falls asleep and waking up he fi nds a new 
graffi ti picturing him as he is doing graffi ti. 
Later on he fi nds some other graffi ti as well. 
He realizes that something has to be done. 

Producer GARAMI Gábor, BOSNYÁK Miklós 
Készítés éve | Year of production 2017 
Forgatókönyv | Screenplay BARCSAI Bálint
Operatőr | Photography VAJDA Gergely Ba-
lázs Vágó | Editing SARKADI András Vetítési 
idő | Running time 19:33 min

A rendező 1990-ben született Győrben. | 
The Hungarian director was born in Győr, 
in 1990.

40 perc | 035 |  A fogadás

Ádám egy kis faluban él édesanyjával, a 
határszélen. Engedelmes gyerek mindent, 
mindig úgy csinál, ahogy az anyja kéri. Egy 
nap kiskutyák születnek, aminek a srác na-
gyon örül, de az anyja azt mondja, el kell 
veszejtenie őket. Ádám elbizonytalanodik.

Adam lives with his mom in a small 
village at the border. Adam’s duty is to do 
everything his mothers says, as she says. He 
is an obedient child. One day some puppies 
are born and Adam is really happy. But his 
mom tells him to get rid of them. Adam 
hesitates. 

Producer GARAMI Gábor Készítés éve | 
Year of production 2017 Forgatókönyv | 
Screenplay KÖLCSEY Levente Operatőr | 
Photography PAMUKI Krisztián, TÁBOROSI  
András Vágó | Editing GRÜNVALSZKY Ág-
nes Vetítési idő | Running time 20:00 min

A rendező 1988-ban született. | The Hunga-
rian director was born in 1988. 

2016 Farkaslyuk
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LÁTHATATLANUL | Invisibly
Rendező | Director: SZENTPÉTERI Áron

MAGYARORSZÁG | HUNGARY

MESSZE AZ OTTHON
Long Way Home
Rendező | Director: GÁL Sándor

MAGYARORSZÁG | HUNGARY

Két ember találkozik a sötétben, egy látha-
tatlan kiállítás sötétjében. A fi lm őket követi, 
ahogy közelednek és távolodnak egymástól 
az elmosódott határokon át, amelyek ott 
vannak az emberek között és bennük – lát-
hatatlanul. Nem csak a vakoknak..

Two people meet in the dark. The darkness 
of an invisible exhibition. Through the fi lm 
we follow them as they get closer and move 
apart from each other by crossing blurry 
boundaries. Boundaries that exist between 
and within people and are mostly invisible. 
Not only for the blind.

Producer SZENTPÉTERI Áron, MÉCS Móni-
ka, MUHI András Készítés éve | Year of pro-
duction 2017 Forgatókönyv | Screenplay 
SZENTPÉTERI Áron Operatőr | Photography 
DÉVÉNYI Zoltán Vágó | Editing VÁGHY Anna 
Vetítési idő | Running time 30:00 min

A rendező 1987-ben született Pécsett. | The 
Hungarian director was born in Pécs, in 
1987. 

2014 Delfi nkirály 2013 Nagymosás

Albert egy fi atal katona, akit a háború mesz-
sze sodort az otthonától. Rengeteg rémes 
emlékkel fordít hátat a harctérnek és már 
csak egyetlen célja maradt. Haza szeretne 
jutni, hogy újra láthassa az édesanyját. 

Albert is a young soldier who was swept 
away from his home during the war. With 
terrible memories he turns his back to the 
battlefi eld with only one dream: he wants 
to get home to his mother.

Producer  CSERNAI Judith Készítés éve | 
Year of production 2017 Forgatókönyv 
| Screenplay GÁL Sándor Operatőr | 
Photography PÁPAI Dániel Vágó | Editing 
GÁL Sándor Vetítési idő | Running time 
13:53 min

A rendező 1983-ban született Budapesten. 
| The Hungarian director was born in Buda-
pest, in 1983. 

2015 Lépj tovább | Move on
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WELCOME
Rendező | Director: DUDÁS Balázs

MAGYARORSZÁG | HUNGARY

ASSZÓ | Assaut
Directors | Rendezők: FEKETE Tamás

MAGYARORSZÁG | HUNGARY

Miután nyolc évig Szerbia északi részén él-
tek, Dávid és az édesanyja hazatérnek Ma-
gyarországra, Dávid apjához. Megkezdődik 
a lelki háború. Dávid közben menekülteket 
csempész át a határon. De semmi sem marad-
hat titok örökre…

After eight years of living in North Serbia, 
David (18) and his mother moves back to 
Hungary to David’s father. A psychological 
battle begins between a them. In the 
me antime, we witness Dávid as he is secretly 
smuggling refugees through the border. 
However, it cannot stay a secret for too long…

Producer KOVÁCS Gábor Készítés éve | Year 
of production 2017 Forgatókönyv | Screen-
play DUDÁS Balázs Operatőr | Photography 
BÁNTÓ Csaba Vágó | Editing KŐVÁRI Szabolcs 
Vetítési idő | Running time 29:29 min

A rendező 1989-ben született Miskolcon. | 
The Hungarian director was born in Miskolc, 
in 1989. 

2017 Semmi komoly 2016 Vidéki randevú 
2015 Te következel 

Adott két féltestvér, mindketten remek ví-
vók. Amikor a fi atalabb testvér csatlakozik 
bátyja klubjához és kiderül, hogy még a 
testvérénél is nagyobb tehetség, a bátyból 
kitör a féltékenység. 

Two half brothers, both good at fencing. 
When the younger joins the same fencing 
team and quickly turns out to be even 
more talented, his older brother’s jealousy 
resurfaces. 

Producer GARAMI Gábor, BOSNYÁK Miklós 
Készítés éve | Year of production 2017 Forga-
tókönyv | Screenplay LÁNYI Zsófi a Operatőr 
| Photography JUHÁSZ Péter Vágó | Editing 
KŐVÁRI Szabolcs Vetítési idő | Running time 
28:13 min

A rendező 1991-ben született Budapesten. 
| The Hungarian director was born in Buda-
pest, in 1991. 

2016 Examination 2015 Deep Water 
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FÖLDIEK | Earthly People
Rendező | Director: FREUND ÁDÁM

MAGYARORSZÁG | HUNGARY

MINDEN VONAL
The Age of Aquarius
Rendező | Director: SZILÁGYI Fanni

MAGYARORSZÁG | HUNGARY

A 12 éves Ádámnak rá kell jönnie, hogy a 
szülei a galaxis két teljesen más bolygóján 
élnek. A fi únak döntenie kell, vajon ő me-
lyik bolygóhoz tartozik.

Ábel, 12, has to face the fact that his parents 
are living in two completely different gala-
xies of the universe. Now he has to decide 
which one he belongs to.

Producer GARAMI Gábor, BOSNYÁK Miklós 
Készítés éve | Year of production 2017 
Forgatókönyv | Screenplay FREUND Ádám, 
FEKETE Ádám, HORVÁTH Antal János Ope-
ratőr | Photography GYURICZA Mátyás 
Vágó | Editing ÉRDI Zsófi a Vetítési idő | 
Running time 27:00 min

A rendező 1991-ben született Budapesten. 
| The Hungarian director was born in 
Budapest, in 1991.

2016 Laci 2015 Sétagalopp 

Magdi nem akar senkiért felelős lenni, még egy 
háziállatért vagy növényért sem. Az, hogy család-
ja legyen, hogy gondoskodnia kelljen valakiről 
egyszerűen nincs benne a pakliban. De a sors 
másképp akarja. Egy éjszaka Magdit felhívja a 
legjobb barátja, hogy vigye el őket Erdélybe, 
mert a gyermeke pont ott szeretne megszületni.

Magdi doesn’t want to be responsible 
for anyone, not even for a pet or a plant. 
Having a family, or taking care of someone, 
are not current things for her. But destiny 
knows better. Her best friend calls Magdi 
in the middle of the night, to take them to 
Transylvania, because her child wants to be 
born at that exact place. 

Producer BOSNYÁK Miklós, KOVÁCS Gábor 
Készítés éve | Year of production 2016 For-
gatókönyv | Screenplay SZÉPHELYI Júlia, 
SZILÁGYI Fanni Operatőr | Photography RÓ-
NAI Domonkos Vágó | Editing ÖRDÖG Zsófi a 
Vetítési idő | Running time 20:00 min

1986-ban született Szegeden. | The Hungari-
an director was born in Szeged, in 1986.

2017 Her Dangerous Feet 2016 White Wolf 
2015 The End of Puberty 
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FRISS HÚS | Freshmeat
Rendező | Director: Arion CSIHAR

MAGYARORSZÁG | HUNGARY

TÁVOL | Far
Rendező | Director: KODÁK Adrián

MAGYARORSZÁG | HUNGARY

Egy alternatív jelenben járunk, Magyarorszá-
gon, ahol tilos a húsfogyasztás. Péter a tiltás 
ellenére is megszállott húsfogyasztó, bármit 
megtenne, hogy éhségét csillapítsa. Veszé-
lyes utazásra vállalkozik, hogy kielégíthesse 
vágyait.

We are in an alternative present, in Hungary, 
where eating meat is forbidden. Despite the 
prohibition, Peter is obsessed with meat, 
and would do anything to please his hunger. 
He has to go on a dangerous journey to 
satisfy his needs. 

Producer CSIHAR Attila , SINKA Benedek, 
TERNOVSZKY Nóra, Budapest Metropolitan 
University Készítés éve | Year of production 
2016 Forgatókönyv | Screenplay BELSŐ 
Marcell Operatőr | Photography SINKA
Benedek Vágó | Editing TARCSAY Gábor 
Vetítési idő | Running time 22:53 min.

 A rendező 1995-ben született Budapesten. 
| The Hungarian director was born in Buda-
pest, in 1995.

2016 Elvarázsolt család

A kisjátékfi lm bepillantést enged egy csonka 
család mindennapjaiba, egy olyan jelenség-
be, amely – sajnos – egyre gyakoribb a mai 
világban.

Through this short fi lm we gain insight tothe 
life of a fragmented family, a phenomenon 
tha t, unfortunately, shows a growing 
tendency in our world. 

Producer Budapesti Metropolitan Egyetem 
Készítés éve | Year of production 2017 
Forgatókönyv | Screenplay Kristóf Noll-Ba-
tek, Miklós Magai, Adrián Kodák Operatőr | 
Photography Kristóf Scholtz Vágó | Editing 
Adrián Kodák Vetítési idő | Running time 
25:00 min

The Hungarian director was born in Buda-
pest, in 1992. A rendező 1992-ben született 
Budapesten.

Bowie’s heros
Károsmegvilágítás
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WIRELESS
Rendező | Director: PATAKI Szandra

MAGYARORSZÁG | HUNGARY

Egy furcsa világ acéldrótból készült lakóinak 
túlélését a különös találkozások és kapcsola-
tok biztosítják. 

Made of an infinite steel wire, the inhabitants 
of a strange world survive through unusual 
interactions and connections. 

Producer KISS Melinda Készítés éve | Year of 
production 2016 Forgatókönyv | Screenplay 
PATAKI Szandra Operatőr | Photography NE-
MES Sándor Vágó | Editing MÉSZÁROS Bori 
Vetítési idő | Running time 06:40 min

A rendező 1988-ban született Budapesten | 
The Hungarian director was born in Budapest, 
in 1988. 

2015 Let’s Play

BORÓKAI GÁBOR

FEJ és ÍRÁS
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OSCAR-DÍJASOK TRAUNERTŐL MENZELIG
OSCAR WINNERS FROM TRAUNER TO MENZEL

A Jameson CineFest fi lmtörténeti programso-
rozata, a Szabó István védnökségével megszer-
vezett CineClassics ünnepi vetítéssel tiszteleg 
Jiří Menzel és sztárja, Magdaléna Vášáryová 
előtt: a Sörgyári capriccio milliók kedvence vi-
lágszerte. A fesztivál megemlékezik Radványi 
Gézáráról is. A legendás rendező 110 éve szü-
letett, fi lmje, a Valahol Európában pedig ép-
pen 70 éves és Miskolcon lesz a csodálatosan 
felújított kópia világpremierje. ’A tizedes meg 
a többiek’ aranyköpéseit százezrek idézik, a 
felújított fi lmet most nagyvásznon láthatja a 
közönség – a 10 éve elhunyt Darvas Ivánra is 
emlékezve. Dargay Attilával a Színészmúze-
umban kiállítás foglalkozik, a moziban pedig 
a ’Vukot’ és ’Lúdas Matyit’ nézhetjük újra – em-
lékezve a 90 éve Miskolcon született animációs 
fi lmesre, Gusztáv, Pom Pom megalkotójára. ’A 
Blaumilch-csatorna’ című izraeli fi lm vetítésé-
vel és egy kerekasztal-beszélgetéssel Ephraim 
Kishont, a magyar származású legendás izraeli 
humoristát idézzük föl. A CineClassicsban lesz 
a magyar ősbemutatója a Trauner Sándort, 
azaz Alexandre Traunert bemutató remek 
portréfi lmnek is. Az Oscar-díjas díszlettervező 
páratlan karrierjét többek között Bertrand Ta-
vernier és az ’Amélie’ rendezője, Jean-Pierre 
Jeunet idézi fel.
A fesztivál műfajokat bemutató szekciója, a 
CineGenre fókuszában – a western és a horror 
után – a musicalek állnak. Nemcsak válogatást 
nyújtunk a világ legjobb zenés fi lmjeiből (a 
programban szerepel a Kaliforniai álom című 
fi lmet inspiráló francia klasszikus, a Catherine 
Deneuve és Gene Kelly főszereplésével készült 
’A rochefort-i kisasszonyok’ éppúgy, mint a 
’Kabaré’, a ’Hair’ és a ’Rocky Horror Picture 
Show’), hanem Báron György vezetésével ke-
rekasztal-beszélgetés is foglalkozik a sokszor 
idejétmúltnak kikiáltott, de mindig újra fel-fel-
támadó műfajjal. Érdekességképpen a ’Nap-
fény a jégen’ című magyar musical is látható 
lesz – dalait nemcsak az idősebbek, hanem a 
fi atal generációk is jól ismerik. 

CineClassics, the fi lm history series of the 
Jameson CineFest under István Szabó’s 
patronage pays tribute to the legendary Oscar 
winner Czech director Jiří Menzel and her 
magnifi cent actress Magdaléna Vášáryová 
with the screening of ‘Cutting It Short’, loved 
by millions all over the world. The festival also 
commemorates the Hungarian master Géza 
Radványi. The legendary director was born 110 
years ago while his masterpiece ‘Somewhere 
in Europe’ has been shot 70 years ago. The 
world premiere of its digitally re-mastered 
copy is going to be in Miskolc. Hundreds and 
thousands quote wisecracks from the 1965 
Hungarian comedy ‘The Corporal and Others’. 
The re-mastered copy makes it to the big 
screen at CineClassics too – commemorating 
the great actor Iván Darvas as well, who passed 
away 10 years ago. The Museum of Performing 
Arts focuses on the animation director Attila 
Dargay, while the movie theatre screens 
‘Vuk’ and ‘Lúdas Matyi’; remembering the 
master who was born 90 years ago in Miskolc 
and created Gustav, Pom Pom and several 
other famous characters. We remember the 
legendary Israeli humorist of Hungarian 
origin, Ephraim Kishon, by screening the 1969 
Golden Globe nominated movie ‘The Big Dig’ 
and organizing a roundtable discussion. The 
CineClassics brings the Hungarian premiere 
of the brand new portrait documentary on 
the Oscar winner Budapest born production 
designer, Alexandre Trauner.  
After bringing the masterpieces of the western 
and horror into focus, the CineGenre turns 
towards the musicals this year. Not only do we 
bring the best fi lms of the genre (including the 
French classic ‘The Young Girls of Rochefort’ 
with Catherine Denevue and Gene Kelly, 
‘Cabaret’, ‘Hair’ and the ‘Rocky Horror Picture 
Show’) but also a roundtable discussion 
(chairman: György Báron) is going to be held 
on this genre, labeled outdated by some but 
experiencing resurrection from time to time. 
To spark the interest we screen a Hungarian 
classic ‘Napfény a jégen’ as well, the songs of 
which are well-known for both the older and 
the younger generations.
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ÉLETMŰDÍJ JIŘÍ MENZELNEK, EURÓPAI MOZI NAGYKÖVETE DÍJ 

MAGDALÉNA VÁŠÁRYOVÁNAK | LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD TO JIŘÍ MENZEL, 

AMBASSADOR OF THE EUROPEAN CINEMA AWARD TO MAGDALÉNA VÁŠÁRYOVÁ

A fesztivál nyitófi lmje szeptember 8-án 17 óra-
kor a Sörgyári capriccio lesz – a rendező, Jiří 
Menzel és a főszereplő, Magdaléna Vášáryová 
jelenlétében. Az Oscar-díjas rendező életmű-
díjat kap, a legendás színésznő és diplomata 
Vášáryová pedig a nyitóünnepségen átveszi a 
Jameson CineFest tavaly alapított Európai Mozi 
Nagykövete díját.

 JIŘÍ MENZEL
Menzel az európai fi lmművészet egyik legje-
lentősebb alakja. Már első fi lmje, a Szigorúan 
ellenőrzött vonatok Oscar-díjat nyert 1968-ban. 
Az egy évvel az Oscar-díj után készült Pacsirták 
cérnaszálon húsz évre dobozba került, hogy az-
tán az 1989-es Berlini Filmfesztiválon, példátlan 
módon a fesztivál történetében, elnyerje az Arany 
Medvét. 
„Gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű. Ezt nevezem eredeti, nagy hu-
mornak!” – írta Milan Kundera Jiří Menzelnek az Őfelsége pincé-
re voltam című fi lm premierje után. A fi lm 2006-ban több, mint 
egymillió nézőt vonzott a mozikba a tízmilliós Csehországban és 
ez volt a rendező hatodik Hrabal-adaptációja. Filmjeiben kivéte-
lesen játszik egymásba a komédia, a tragédia, az érzelmesség, a 
fi nom humor és az irónia - ami csak a legnagyobbak sajátja. A Sze-
szélyes nyár, a Hóvirágünnep, az Oscar-jelölt Az én kis falum, az 
Iván Csonkin legendás rendezője számos fi lmben – köztük több 
magyarban – játszott is, és színházi tevékenysége is kimagasló.

 MAGDALÉNA VÁŠÁRYOVÁ
A Sörgyári capriccio női főszereplője, Magdaléna Vášáryová 19 éve-
sen játszotta el a Markéta Lazarova című cseh fi lm főszerepét. A majd-
nem három órás fi lmeposzt azóta a nemzetközi 
szakkritika és fi lmtörténetírás az 1960-as évek 
aranykorának legjobb európai fi lmjei között tartja 
számon – felújított kópiájának premierje néhány 
éve igazi szenzáció volt. A színésznő nemcsak fi l-
mszerepek tucatjaival vívott ki elismerést. A rend-
szerváltás után diplomata- és politikusi karrierje 
egészen a szlovák elnökjelöltségig vitte, közben 
pedig volt nagykövet és külügyi államtitkár is. A 
számos nyelven beszélő, igazi európai látókörrel 
rendelkező művész és politikus Juliette Binoche 
2016-os díjazása után nyeri el a Jameson Cine-
Fest Európai Mozi Nagykövete díját.

On the 8th of September the festival opens its 
gate with the screening of ‘Shortcuts’ aka ‘Cutting 
it Short’ with the director, Jiři Menzel and the 
leading actress, Magdaléna Vášáryová as special 
guests. The Academy Award winner director is 
this year’s Lifetime Achievement Award winner, 
and the actress and diplomat Vásáryova has been 
chosen as the recipient of the Ambassador of the 
European Cinema Award, founded last year. 

 JIŘÍ MENZEL
Menzel is one of the most infl uential fi gures of 
the European cinema. His fi rst movie ‘Closely 
Watched Trains’ won the Oscar in 1968. The fi lm 
‘Larks on Strings’ shot one year after the Oscar 
was withheld by censors and released only in 
1989 in which year’s Berlinale it won the Golden 

Bear – something that has been unprecedented before. “Beautiful, 
beautiful, beautiful! That’s what I call original great humor!” – wrote 
the great writer Milan Kundera to Menzel after the premiere of ‘I 
Served the King of England’. In a country of ten million people, the 
fi lm attracted more than one million viewer in the Czech Republic in 
2006. It was Menzel’s sixth Hrabal-adaptation. In his fi lms comedy, 
tragedy, humor and irony plays together in a way that is only the 
characteristic of the greatest masters. The legendary director of 
‘Capricious Summer’, ‘The Snowdrop Festival’, the Oscar nominee 
‘My Sweet Little Village’ and the ‘Life and Extraordinary Adventures 
of Private Ivan Chonkin’ has also played in several fi lms – including 
some Hungarian ones as well. He is also a well-known stage director. 

 MAGDALÉNA VÁŠÁRYOVÁ
The leading actress of ‘Shortcuts’ aka ‘Cutting it Short’, Magdaléna 
Vásáryova was 19 when she played the leading role in the Czech 

fi lm, ‘Markéta Lazarova’. The three-hours epic is 
considered by the critics and fi lm historians one 
of the European masterpieces of the golden years 
of the 1960’s. A few years back, the premiere of 
its digitally re-mastered copy has been a true 
headliner. The actress is not only acknowledged 
for dozens of great roles but also for her career in 
diplomacy and politics. After the regime change 
she became a politician and a diplomat, making 
it up the being Slovakian presidential candidate. 
She also served as ambassador and state secretary 
of foreign affairs. The actress and politician speaks 
several languages and has a truly European point of 
view. After Juliette Binoche in 2016, she is named 
Ambassador of the European Cinema by the 14th 
Jameson CineFest in 2017.

Szkárossy Zsuzsa felvétele
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Kerekasztal a modern musicalről | Roundtable About the Modern Musical
Szeptember 9., szombat 15.00 – Béke terem
Moderátor: Báron György
Tervezett résztvevők: Csákvári Géza, Kolozsi László, Muszatics Péter, 
Vincze Teréz (Magyar nyelven, angol szinkrontolmácsolással.)

9 September 3 PM, Béke Room
Chairman: György Báron
Participants: Géza Csákvári, László Kolozsi, Péter Muszatics, Teréz 
Vincze (In Hungarian, with English translation.)

TRAUNER – EGY OSCAR-DÍJAS LÁTVÁNYTERVEZŐ BUDAPESTRŐL
TRAUNER – An Academy Award winner art director from Budapest

A CineClassics programjában egy 
vadonatúj portréfi lm Alexander Tra-
unert, azaz Trauner Sándort, a 24 
éve elhunyt díszlettervezőt idézi fel. 
A filmtörténet egyik legjelentősebb, 
budapesti születésű art directora 
páratlan karrierje során Luis Bunueltől 
Luc Bessonig, az 1920-as évektől a 80-
as évekig mintegy száz fi lm díszleteit 
tervezte. 

Marcel Carné, Orson Welles és Billy 
Wilder állandó alkotótársáról, akire a 
fesztivál 2013-ban konferenciával és  
kiállítással is emlékezett, kitűnő fi lm 
készült 2017-ben, melyben többek 
között az Amélie-t rendező Jean-Pier-
re Jeunet és Bertrand Tavernier emlékezik, ahogy barátai nevezték, 
„Traura”.

Szeptember 9., 15.00 – Béke terem
A vetítés után beszélgetés Vincent Dumesnillel és Stéphane Paroux-
val, moderátor: Raymond Lardellier.
Magyar és francia nyelven.

CineClassics remembers Alexander 
Trauner with a brand new portrait 
documentary. Trauner passed away 
24 years ago. The Budapest-born art 
director was one of the most infl uential 
fi gures in the history of the cinema. 
During his outstanding carreer he 
worked with the best directors from 
Luis Bunuel to Luc Besson. From the 
1920s to the 1980s he worked as an 
art director in some hundred movies. 
The festival commemorated the con-
stant partner of Marcel Carné, Orson 
Welles and Billy Wilder with a confer-
ence and an exhibition in 2013. In 2017 
a beautiful documentary was made on 
his carrier in which, among others, Ame-

lie’s Jean –Pierre Jeunet and Bertrand Tavernier share their memories 
of “Trau” – as he was referred to by his friends.

9 September 5 PM, Béke Room
After the screening Q&A with the director Vincent Dumesnil and the 
screenwriter Stéphane Paroux and Raymond Lardellier.
In French and in Hungarian.

VALAHOL EURÓPÁBAN | SOMEWHERE IN EUROPE
A FELÚJÍTOTT KÓPIA VILÁGPREMIERJE
A második világháború végén árva, éhező 
gyerekek kóborolnak bandákba verődve 
Európa országútjain. Lopnak, fosztogatnak, 
mígnem egy romos várban megtalálják Si-
mon karmestert…
A most látható, digitálisan restaurált válto-
zat a legteljesebb, több eredeti nitro kellék 
rekonstrukciója, négy hónap alatt készült el 
a Magyar Nemzeti Filmalap Filmarchívum 
és Filmlabor Igazgatósága együttes mun-
kájával, a Magyar Operatőrök Szövetsége 
támogatásával, 2017-ben. 

A fi lm után DVD-bemutató és kerekasztal-beszélgetés. Tervezett 
résztvevők: Báron György, Fazekas Eszter, Szabó Gábor.
Magyar nyelven, angol szinkrontolmácsolással.

WORLD PREMIERE OF THE RESTORED PRINT
After the World War 2 a band of starving 
orhpans are roaming the roads of Europe in 
search for food and shelter. They steal, foray 
till one day they meet Simon, a conductor in 
a ruined castle…

Restored in 2017 by the Hungarian National 
Film Fund – Film Archive and Film Lab with 
the professional support of Hungarian 
Society of Cinematographers. 

DVD presentation and Q&A after the fi lm with György Báron, Eszter 
Fazekas, Gábor Szabó.
In Hungarian, with English translation.
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KISHON
ZSIDÓ HUMOR, PESTI HUMOR, 

IZRAELI HUMOR: 
MI EPHRAIM KISHON 

VILÁGSIKERÉNEK TITKA?
Sokáig ő volt a világ egyik legnép-
szerűbb humoristája, könyveit 
milliók olvasták, darabjait milliók 
nézték élvezettel, fi lmjeit díjak tu-
catjaival tüntették ki, Oscar-díjra 
jelölték, és kétszer nyert Golden 
Globe-ot. A Budapesten Hoffmann 
Ferencként született, a magyarosí-
tás után Magyarországon Kishont, 
Izraelben pedig a Kishon nevet kapott művész műveiben páratlan 
eredetiséggel és páratlanul szórakoztatóan vegyül a sajátos nagyvá-
rosi humor az izraeli mindennapok ironikus, fricskáktól sem mentes, 
mélyen budapesti, mélyen zsidó ábrázolásával. Fatalista, kegyetle-
nül vicces, őszinte világlátása azóta is újabb és újabb generációkat 
érint meg. Művészete titkairól egyik legnagyobb sikere, a Golden 
Globe-ra jelölt ’A Blaumilch-csatorna’ után beszélgetünk.

Kerekasztal-beszélgetés
Moderátor: Báron György
Tervezett résztvevők: Barkóczi Janka, Muszatics Péter
Magyar nyelven, angol szinkrontolmácsolással.

JEWISH HUMOR, BUDAPEST 
HUMOR, ISRAELI HUMOR:

WHAT IS THE SECRET OF EPHRAIM 
KISHON’S WORLD SUCCESS?

For a long time he was one of the 
most widely read and most popular 
comedians of the world. Millions 
loved his books, watched his 
plays with joy. His fi lms received 
dozens of awards, were nominated 
to Academy Awards and won 
the Golden Globe twice. Kishon 
was born in Budapest as Ferenc 

Hoffmann. Later on he changed his name to Kishont (in Hungary) 
and Kishon (in Israel). In his works he presents a deeply Jewish and 
deeply Budapestian picture of the Israeli life with irony and fl ick and 
with unparalleled originality and joy. His fatalist, cruelly humorous 
and honest worldview grabs the attention of all generations. We 
try to uncover the secrets of his art after the screening of one of 
his greatest success, the Golden Globe nominee ‘The Big Dig’ (aka 
‘Blaumilch Canal’).

Round table about Kishon
Chairman: Báron György
Participants: Janka Barkóczi, Péter Muszatics
In Hungarian, with English translation.

DARGAY 90
A SZÍNPADTÓL A RAJZPADIG
Nemcsak miskolci színházi gyökerei, de főiskolai tanulmányai, illetve 
a Nemzeti Színházban töltött gyakornoki évei egyaránt abba az irány-
ba mutattak, hogy Dargay Attila (1927–2009) kétségkívül színházi 
alkotóként fogja megalapozni hírnevét: a magyar színháztörténet 
megkerülhetetlen alakjává növi ki magát egy gazdag és sokoldalú 
életmű létrehozásával. Még a színészi pálya is nyitva állt előtte, 
Dargay mégis belátta, hogy az állandó mozgást nem színpadi 
jelenlétben, hanem csakis animációs keretek között tudja elképzelni. 
Ahogy erről özvegye és alkotótársa, Henrik Irén egy vele készült 
interjúban fogalmaz: „A színészi vénája a rajzaiban, a figuráiban 
teljesedett ki. A figura mozgásvilágával szerette volna bemutatni a 
karakter tulajdonságait, egyéniségét.” Ezért is foglal el kiemelt helyet 
legsikeresebb animációs filmjei és képregényei mellett az útkeresés, 
a saját hang megtalálása a Színészmúzeum és a CineClassics közös 
rendezvényeként megvalósuló kamarakiállításban, amely a múzeum 
állandó kiállításába ágyazottan mesél Dargayról, a díszletfestőről, 
egykor ígéretes látványtervezőről, majd fáradhatatlan rajzfi lmesről, 
animációs rendezőről.

Színháztörténeti 
és Színészmúzeum
Miskolc, Déryné u. 3.
Megnyitó: szeptember 8., 15.00

FROM THE STAGE TO THE DRAWING TABLE
His theatrical background, his studies and his years spent in the 
National Theatre as an intern all predestined Attila Dargay (1927–2009) 
to become a man whose life is tied to the theatre, to grow into being a 
very infl uential fi gure of the Hungarian history of theatre and to have 
a rich and diverse heritage. Still, Dargay realized that his constant need 
to move, to create cannot be satisfi ed in a theatrical environment, so he 
turned to fi lm and animation. As his widow and partner in work, Irén 
Henrik pointed out in an interview: “His ‘actor’s blood’ has given birth 
to his drawings, his characters. Through the motions of the character he 
wanted to show us the personality, the characteristics of the given fi gure.” 
That is why the joint exhibition of the Museum of Performing Arts and 
the CineClassics focuses on his quest to fi nd his own voice. The exhibition 
that supplements the permanent collection of the museum on Dargay, 
and the screenings offer a more detailed portrait of the promising stage 
designer who turned to be a tireless director and animator. 

Museum of Performing Arts
Miskolc, Déryné u. 3.
Opening: 8 September, 3 PM



     
   

   
   

   
   

M iskolci Nemzetközi Filmvásár

 September, 2017
Miskolc, Hungary
12-15

Miiskkollci Neem köözi Fillmmv

MM

TERVEZETT PROGRAM
Szeptember 13.
10:00–10:10

Ünnepélyes megnyitó

10:10–16:00
Vásár (City Hotel****, 
Miskolc, Csabai kapu 8.)

16:00 órától
Részvétel a fesztivál vetítési
programjain 

Szeptember 14.

10:00–12:00
    Vásár és szakmai konferencia

13:00-tól 
    Részvételi lehetőség a fesztivál vetítési
    és kapcsolódó szakmai programjain

PROGRAM PLANS

13 September
10:00–10:10

Opening ceremony
10:10–16:00

Market (Venue: City Hotel**** 
Miskolc 8 Csabai kapu)

from 16:00
Participation in the film festival’s
screenings

14 September

10:00–12:00

 
     Market and professional conference

from 13:00
     Participation in the film festival’s 
     screenings and related professional 
     programs

A Jameson CineFest Miskolci Nem-
zetközi Filmfesztivál szervezői immár 
hatodik alkalommal rendeznek nem-
zetközi filmvásárt a fesztivál ideje 
alatt szeptember 12–15-én. Az idei 
filmvásáron nemcsak az eladók és 
vevők találkozhatnak, hanem speciá-
lisan a számukra összeállított szakmai 
programon is részt vehetnek. A részt-
vevők Európa számos országából és 
Magyarországról érkeznek.

On 12-15 September, during the time 
of the Jameson CineFest Miskolc 
International Film Festival, the festival 
organizers are going to have their 
sixth international film market. This 
year’s film market will not only 
provide an opportunity for sellers and 
buyers to meet, but they can also 
participate in a professional program 
designed specifically for them. Partic-
ipants are coming from several Euro-
pean countries and Hungary.

112 FILMSZAKMAI PROGRAMOK
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3529 Miskolc, Csabai kapu 8.

Recepció: 06 46/555-100

Rendezvényszervezés: 06 30/866-2763

sales@cityhotelmiskolc.hu 

www.cityhotelmiskolc.hu   

facebook.com/CityHotelMiskolc

Asztalfoglalás 06 46/555-102

www.drotbisztro.hu

Nyitva : Minden nap 

12:00 – 22:00 óra között

facebook.com/DrotBisztroRestaurant

39 légkondicionált szoba  

3 részre osztható 150 fős konferenciaterem

Egyedi DRÓT kávé

Különleges borkínálat

Közvetlenül a  City Hotel Miskolc**** alatt

50 fős étterem

Magyaros és tájjellegű, 

nemzetközi és vegetáriánus konyha

Könnyen megközelíthető belvárosi szálloda
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Hong Kong Film Days
12-13 SEPTEMBER 2017

The introduction of the Hong Kong fi lm art 
at the Jameson CineFest Miskolc 

International Film Festival

Hongkongi Filmnapok
2017. SZEPTEMBER 12-13.

A hongkongi fi lmművészet bemutatkozik 
a Jameson CineFest Miskolc 
Nemzetközi Filmfesztiválon

  Szeptember 12., kedd | Tuesday 12 September 2017

23:00 VETÍTÉS | SCREENING
ÁLOMOTTHON | DREAM HOME (2010, 96 min.)

Rendező | Director: PANG HO-CHEUNG
HELYSZÍN | VENUE: 

Miskolc Művészetek Háza | Miskolc House of Arts, Pressburger Screen

  Szeptember 13., szerda | Wednesday 13 September 2017 

17:00 NYITÓÜNNEPSÉG | OPENING CEREMONY
HELYSZÍN | VENUE: 

Miskolc Művészetek Háza | Miskolc House of Arts, 
Uránia terem | Screen

KÖSZÖNTŐT MOND | WELCOMING WORDS OF
MS. ALISON LO

a berlini Hong Kong Economic and Trade Offi ce igazgatóhelyettese
Deputy Director of Hong Kong Economic and Trade Offi ce Berlin 

MR. TIBOR BÍRÓ
a CineFest fesztiváligazgatója | Festival Director of CineFest

VETÍTÉS | SCREENING
SZIGORÚAN PISZKOS ÜGYEK

INFERNAL AFFAIRS (2002, 101 min.)
Rendező | Director: ANDREW LAU, ALAN  MAK

HELYSZÍN | VENUE: 
Miskolc Művészetek Háza | Miskolc House of Arts, 

Uránia terem | Screen
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A CineFest évről évre külön fi gyelmet fordít arra, 
hogy olyan országok fi lmművészetét helyezze 
a versenyprogram mellett a fesztivál fókuszába, 
melyet az európai és magyar fi lmnézők kevésbé 
ismernek. 
Idén a kapcsolatok és az együttműködés új távlatai 
nyíltak meg azáltal, hogy a Sanghaji Nemzetközi 
Filmfesztivál (SIFF) 13 ország fesztiváljának képvi-
selőjével „Belt and Road” címmel együttműködést 
írt alá annak érdekében, hogy a közreműködő 
országok egymás fi lmkultúráját népszerűsítsék. 
A megállapodás lehetővé teszi, hogy a résztvevők 
tapasztolatokat cseréljenek a fesztiválszervezés, a 
közönségépítés és a marketingstratégia építése 
területén. 
Az együttműködés keretében a Sanghaji Nemzet-
közi Filmfesztivál igazgatója és vezető munkatársai 
szeptemberben ellátogatnak az idei CineFestre, 
ahol a Kitekintő szekció keretében bemutatják fesz-
tiváljukat, ezen felül szakmai megbeszélésekre és 
fi lmvetítésre is sor kerül.

From year to year, along with the competition 
programs, CineFest puts special emphasis on 
bringing the cinema of certain countries into 
focus, countries with fi lms lesser-known by for the 
European and Hungarian audience. 
The signing of the “Belt and Road” agreement 
between Shanghai International Film Festival and 
the representatives of fi lm festivals of 13 countries 
this year opened up new perspectives in terms 
of connections and cooperations. The aim of the 
agreement is to popularize foreign fi lm cultures in 
the participating countries. The agreement makes 
it possible to exchange ideas in terms of organizing 
festivals, building communities and developing 
new marketing strategies.
In the framework of the agreement the director and 
leading organizers of the Shanghai International 
Film Festival visit the CineFest in September 
where they introduce their festival at the Open Eye 
section. The program is followed by discussions and 
a screening.

Bemutatkozik a CineFest új partnerfesztiválja
a Sanghaji Nemzetközi Film Fesztivál  
In Focus The New Partner Festival of CineFest: 
Sanghai International Film Festival

Keményfejű | Stonehead | Shi Tou 
(2016, 90 perc)
Rendező | Director: Zhao Xiang 
Magyar és angol felirattal
Hungarian and English subtitles
Szereplők | Cast: Zhu Hongbo, Cai Jiakun, Deng 
Shuo, Luo Xiaolan, Yan Hongsheng
Forgatókönyv | Screenplay: Zhao Xiang, Liu Dan
Operatőr  | Photography: Florian J. E. Zinke
Vágó | Editor: Gao Shan



116 FILMSZAKMAI PROGRAMOK

A Jameson CineFest országfókusz-sorozatában ez-
úttal Izrael mutatkozik be. A programban szerepel 
kemény és megrázó izraeli dráma, Golden Globe-ra 
jelölt örökzöld fi lmklasszikus a magyar származású 
zseniális humorista, Ephraim Kishon rendezésében, 
és válogatás a kitűnő fi lmiskola, a Sam Spiegel Film 
School fi lmjeiből. A zsűri munkájában Dita Guery, a 
neves forgatókönyvíró vesz részt, szeptember 10-én 
A Blaumilch-csatorna című Kishon-vígjáték után pe-
dig kerekasztal-beszélgetés foglalkozik a pesti és az 
izraeli humor összefüggéseivel. 

This year Jameson CineFest’s In Focus program 
introduces Israel. The program includes a tough 
and touching Israeli drama, a Golden Globe-
nominated classic directed by the Hungarian-
born humorist Ephraim Kishon and a selection of 
the works of the excellent fi lm academy, the Sam 
Spiegel Film School. The well-known screenwriter, 
Dita Guery is the member of this year’s jury and 
after the screening of Kishon’s comedy, The Big Dig 
a roundtable discussion is held on the similarities 
of “Budapestian” and Israeli humor. 

PREMIER: 09.12. 17:30 Uránia terem | Screen
REPETITION: 09.14. 17:30 Béke terem | Screen
APÁNK | AVINU | OUR FATHER

France | Israel, 2016, 107 min
Director: Meni YAESH
Cast: Moris COHEN, Rotem Zissman-COHEN, Alon 
DAHAN

09.10. 17:00 Béke terem | Screen
A BLAUMILCH-CSATORNA | THE BIG DIG 
Israel | USA | West Germany, 1969, 95 min.
D: KISHON, Ferenc 

Zsidó humor, pesti humor, izraeli humor: 
mi Kishon világsikerének titka? | Jewish 
humor, ”Budapestian” humor, Israeli 
humor: What is behind the success of 
Kishon?
Kerekasztal-beszélgetés | Roundtable discussion 
Moderátor | Moderator: BÁRON, György, 
Résztvevők | participants: BARKÓCZI, Janka, 
KURUTZ, Márton, MUSZATICS, Péter – közvetlenül 
a fi lm után | right after the screening

FÓKUSZ-
BAN

IN FOCUS IZRAEL | ISRAEL

Válogatás a jeruzsálemi Sam Spiegel Film School rendező szakos diákjainak fi lmjeiből  (68 min.)
Selection of the student fi lms of the Sam Spiegel Film School

GIBORIM | OUR HEROES
Israel, 2016, 17 min (ENG) – D: Yair AGMON

BEIT HA’ILeMET | THE MUTE’S HOUSE
Israel, 2015, 31:30 min (ENG) – D: Tamar KAY

212
Israel, 2016, 20 min (ENG) – D: Boaz FRANKEL

PREMIER – 09. 10. 15:30 Béke terem | Screen
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A 14. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Film-
fesztivál immár nyolcadik alkalommal ad otthont az 
Iránytű címet viselő dokumentumfi lmes programnak. 
A program keretében hazai dokumentumfi lmeket 
mutatunk be, miskolci témákat feldolgozva.

2017. 09. 09., szombat 17:00 – Premier Uránia terem
AZ EGRESSY
Hungary, 2017., 80 min. (HUN)
D: KERÉNYI László

Miskolcon az alapfokú zeneoktatás 
1952-ben költözött ki a Zenepalotá-
ból, és felvéve a Szózat zeneszerzőjé-
nek, Egressy Béninek a nevét, önálló 
iskolaként működött tovább. A fi lm 
bemutatja hogyan születik a muzsikus, hogyan lesz 
a hangszerét még ügyetlenül kezelő gyerekből ünne-
pelt művész. Az elmúlt évekre emlékeznek az iskola 
volt növendékei, tanárai: Eötvös Péter világhírű zene-
szerző és karmester, aki itt ismerkedett a zene alapjai-
val, Krausz Adrienne, a Párizsban élő zongoraművész, 
illetve Szőnyi Erzsébet zenepedagógus, zeneszerző.
A fi lm után beszélgetés a rendezővel.

2017. 09. 12., kedd 18:00 – Premier – Béke terem
BEÁGYAZOTT EMLÉKEINK | MOTHER’S IMPRINT
Hungary, 2016., 66 min.
D: OLÁH Katalin

Egy internetes cikk kapcsán szereztünk 
tudomást arról, hogy édesanyánk az 
újlipótvárosi Csanády utca 21. sz. alatt 
lakott 1944-ben. Soha el nem mon-
dott, ki nem beszélt családi titkok tudói 
lettünk, ahogyan egyre mélyebbre ástuk magunkat csa-
ládunk beágyazott emlékei után. Érdekes találkozások 
keresztezték utunkat, rájöttünk, hogy minden ház és 
minden család hasonló titkokat rejt magában.
A fi lm után kerekasztal-beszélgetés: Ráckövesi Péter 
tart kiselőadást A miskolci zsidóság története címmel 
a miskolci zsidóság sorsának alakulásáról, aminek 
kapcsán Fuchs Joshua rabbi beszél a zsidó vallás fel-
virágzásáról, mint általános jelenségről a világban, a 
gyökerekhez való visszatérésről.

The 14th Jameson CineFest Miskolc International 
Film Festival organizes its documentary program 
Docompass for the 8th time. We screen Hungarian 
documentaries that have a connection to our city, 
Miskolc.

Saturday 9 Sept 2017, 5PM – Premiere, Room Uránia
AZ EGRESSY
Hungary, 2017, 80 min (HUN)
D: KERÉNYI, László

The basic music training moved out 
of the Zenepalota in 1952. The school 
was named after of the composer of 
the Szózat, Béni Egressy, and it has 
been offering trainings for beginners 

since then. The fi lm follows the birth of a musician,a 
little boy’s transformation into an acknowledged 
artists. Former students and teachers remember the 
past of the school including Péter Eötvös, the famous 
composer and conductor, Adrienne Krausz pianist, and 
Erzsébet Szőnyi teacher, composer.
Discussion with the director takes place after the 
screening.

Tuesday 12 Sept 2017, 6PM – Premiere, Room Uránia
BEÁGYAZOTT EMLÉKEINK | MOTHER’S IMPRINT

Hungary, 2016, 66 min
D: OLÁH, Katalin

We learnt from an online article 
that in 1944 our mother lived in 
21 Csanády Street, in Újlipótváros. 
As we were getting deeper and 
deeper into our family’s embedded 

memories, we got aware of some untold family 
secrets. We had some interesting encounters and 
we realized that every house and family has similar 
secrets.
The screening is followed by a roundtable discussion: 
Péter Ráckövesi gives a short presentation on The 
History of Jewish people in Miskolc, and Rabbi Fuchs 
Joshua speaks about the prosperity of the Jewish 
religion as a general phenomenon in the world and 
the return to their roots.

8. IRÁNYTŰ 
DOKUMENTUMFILMES 
SZAKMAI NAPOK

8. DOCOMPASS 
DOCUMENTARY 
                   DAYS
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Az Art Mozi Egyesület és 
a Mozisok Országos 
Szövetségének közös 
szakmai programja
Helyszín: Művészetek Háza, Béke terem

2017. SZEPTEMBER 13. (SZERDA)

13:00-16:00   Lejárt garanciájú Digital Cinema-
berendezések üzemeltetési kockázatának 
csökkentése, üzemelés biztosítási lehető-
ségek – előadó: Berkes Zoltán

  Öt évnél idősebb eszközökkel kapcsola-
tos gyártói javaslatok – panelbeszélgetés: 
Christie-, Barco-, Sony-képviselők

  A DPX-en túl, a film életútja az OTT és 
VOD világában – előadó: Répászky Lipót, 
a NAVA ügyvezető igazgatója

16:00-16:30   Pályázati lehetőségek 

  Európai Art Mozis Nap – előadó: Bakos 
Edit

16:30-17:00   CineEurope 2017 összefoglaló - Mozibüfé 
másképpen – előadó: Talum Zsuzsanna

2017. SZEPTEMBER 14. (CSÜTÖRTÖK)

10:00-13:00  Film- és moziregisztráció

   Prezentáció 2017. I. félévének mozi sta-
tisztikai eredményeiről, tendenciáiról 
– előadó: Dr. Pethő Katalin igazgatóhe-
lyettes, Szilády Szilvia korhatár- és art 
mozi-ellenőr

  Statisztikai rendszer felhasználói felületek 
és használatuk – Berkes Zoltán bemutató 
előadása

14:30-17:00   A statisztikai rendszer bevezetésével 
kapcsolatos panelbeszélgetés – résztve-
vői: az NMHH Nemzeti Filmiroda képvise-
lői, Berkes Zoltán, programozók

2017. SZEPTEMBER 15. (PÉNTEK)

9:00 -10:30   Panelbeszélgetés – mozisok és forgalma-
zók – moderátor: Bálint Péter, a Filmfor-
galmazók Egyesületének elnöke

  Ráduly György igazgató tájékoztatása a 
Nemzeti Filmarchívum terveiről  

10:30-12:00   A forgalmazók prezentációja a megjele-
néseikről 

14:00-17:00  A forgalmazók prezentációinak folytatása

Joint program of the Art Cinema 
Association and the National 
Association of Cinema Operators
Venue: House of Arts. Béke Screen

13 SEPTEMBER 2017 (WEDNESDAY)

13:00-16:00   Reducing operational risks of Digital Cin-
ema equipment with expired warranty, 
operational insurance options – speaker: 
Zoltán Berkes

  Manufacturers’ suggestions regarding 
equipment older than 5 years – panel dis-
cussion with the representatives of Chris-
tie, Barco, and Sony

  Beyond DPX – life of a film in the world of 
OTT and VOD – speaker: Lipót Répászky, 
managing director, NAVA

16:00-16:30   Tenders 

  European Art Cinema Day – speaker: Edit 
Bakos

16:30-17:00   CineEurope 2017 summary – ‘A different 
kind of cinema buffet’ – speaker: Zsuzsan-
na Talum

14 SEPTEMBER 2017 (THURSDAY)

10:00-13:00   Film and Cinema registration 

   Presentation on the results and tendencies 
of cinema statistics in the first semester of 
2017 – speakers: Dr. Katalin Pethő, deputy 
manager; Szilvia Szilády, age and art cin-
ema controller

  Statistical system user interfaces and their 
use – presentation by Zoltán Berkes 

14:30-17:00   Panel discussion on the introduction of 
the statistical system – participants: repre-
sentatives of the National Film Office of the 
National Media and Infocommunications 
Authority, Zoltán Berkes, and programmers

15 SEPTEMBER 2017 (FRIDAY)

9:00 -10:30   Panel discussion – cinema operators and 
distributors – moderator: Péter Bálint, 
president of the Association of Hungarian 
Film Distributors 

  Director György Ráduly presents the future 
plans of the Hungarian National Film Ar-
chive 

10:30-12:00   Presentation by distributors on the new re-
leases (part I)

14:00-17:00   Presentation by distributors on the new re-
leases (part II)
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A 14. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi 
Filmfesztiválon már tizenkettedik alkalommal ke-
rül megrendezésre a Roma-Kép program, mely-
nek során válogatást mutatunk be a Miskolci 
Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Tan-
székének évfolyamfilmjeiből.  
A ROMA-KÉP program szakmai felügyeletét a 
Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropo-
lógiai Tanszéke látja el.

ROMA-KÉP 2017 / ROMA-PICTURE 2017
The 14th Jameson CineFest Miskolc International 
Film Festival organizes its Roma Picture program 
for the 12th time this year. We offer a selection of 
the films made by the Department of Cultural and 
Visual Anthropology, University of Miskolc.
The Roma Picture program is run by the Depart-
ment of Cultural and Visual Anthropology at the 
University of Miskolc.

2017.09.11. Hétfő/Monday

Béke terem / Béke Screen

17:00-18:15

KICSIT TÖBB BOLDOGSÁG IS JÁRHATNA…FELÉNK
D: SZABÓ Henriett
(Hungary, 2017) 29:08 min

A FEJETLEN KIRÁLYSÁG
D: SWIDERSKI Anna, CSERE Áron, FÓTI Dávid
(Hungary, 2017) 5 min

A CIGÁNYSÁG SZEGÉNYSÉGÉNEK TÖRTÉNETE
D: POTONYECZ Fanni
(Hungary, 2017) 8 min

A hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő 
fiatalok iskolai alulteljesítése és lemorzsolódá-
sa súlyos problémát jelent ma, Magyarországon. 
Miskolcon, egy baptisták által fenntartott általános 
iskolában 2014. szeptembere óta rézfúvós hang-
szeroktatás folyik. A magyar kormány és a máltaiak 
közös, társadalmi felzárkóztatási céllal létrehozott 
"Szimfónia programja" válik itt valósággá.

In today’s Hungary the disadvantaged children 
living in deep poverty tend to fail in school and 
quit the educational system early. Since Septem-
ber, 2014 a school in Miskolc, run by the Baptist 
Church offers training in brass instruments. The 
“Symphony Program” launched by the Hungarian 
government and the Hungarian Charity Service 
of the Order of Malta to help social inclusion is 
showed in action in the movie.

RÉZANGYALOK

…FELÉNK

ávid

ÉNETE

D: SURÁNYI Z. András, SÍVÓ Júlia | (Hungary, 2017) 52 min

09.12. Kedd/Tuesday | Béke terem / Béke Screen 13:00-15:30

A Dunatáj Alapítvány programja. / A program organized by the Dunatáj Foundation.
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„OTTHONUNK MISKOLC PROGRAM”
“OUR HOME – MISKOLC PROGRAM”

A Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál számos 
fi lmkészítő workshopnak adott otthont az elmúlt években. Az 
Észak-Magyarországi Regionális Filmalap – Miskolc Alapítvány 
a tavalyi évhez hasonlóan idén is egy dokumentumfi lmes work-
shopot hirdetett meg ’Otthonunk Miskolc’ címmel. A program 
tovább erősíti a már meglévő kapcsolatot a Jameson CineFest és 
a Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszéke 
között. A 2016-os évben a téma a miskolci és Miskolc környéki 
vallási, nemzetiségi és etnikai népcsoportok múltjának, hagyo-
mányainak, jelenének bemutatása volt. A fi lmkészítőműhely 
tavaly 3 rövid dokumentumfi lm formájában  tárta fel a roma, a 
lengyel kisebbség és a zsidó népcsoport miskolci múltját, törté-
netét. A programban idén négy stáb készített fi lmet, melyekben 
miskolci legendáriumokat dolgoztak fel és a miskolci identitás 
kérdéseit boncolgatták.

2017. 09. 09. Szombat | Saturday 19:00–21:00
Béke terem | Béke Screen
• Fóti Dávid – Horváth Zulima – Madarász Debóra: GÖRDÜLŐ 

ÉLET
• Potonyecz Fanni – Rácz Máté Levente: A TAPOLCAI HATTYÚK 

LEGENDÁJA
• Szűcs Rebeka – Daragó Dóra – Pomázi Szonja: MEG KELL BO-

LONDULNI
• Mucsi Eszter – Szigeti Maja: BORTANYA

Az Otthonunk Miskolc Program keretében a Jameson CineFest 
minden évben ösztöndíj formájában segíti egy tehetséges mis-
kolci egyetemi hallgató fi lmjének elkészültét. Idén Csere Áron 
János antropológushallgató, Bűnös áldozatok című dokumen-
tumfi lmjének elkészültét segítettük. A fi lmben – 60 évvel a 
miskolci sortűz és az azt követő lincselések után – az események 
megélői próbálják rekonstruálni a történéseket. Egyszerű járó-
kelők, a szemközti laktanya tisztje, az egyetemi diákküldöttség
tagja mesél arról a napról, amely máig bennük él, még ha más-
hogy is. A fi lm premierje a Jameson CineFesten lesz.

2017. 09. 09. Szombat | Saturday 21:00
Béke terem | Béke Screen
OTTHONUNK MISKOLC PROGRAM 2017 | JCF – Miskolci Egyetem 
Ösztöndíj
BŰNÖS ÁLDOZATOK | GUILTY VICTIMS
D.: CSERE Áron János | (Hungary) 2017, 52 min

The Jameson CineFest Miskolc International Film Festival hosted 
several fi lm workshops in the last couple years. Just like in 2015, 
the North Hungarian Regional Film Fund – Miskolc Foundation is 
organizing a fi lm workshop called “Miskolc-Our home” this year. 
The program strengthens the relationship between the CineFest 
and the University of Miskolc, Department of Cultural and Visual 
Anthropology. In 2016 we focused on the past, traditions and 
present of religious and ethnic minorities in and around Miskolc 
by presenting three short documentaries on the Roma, Polish 
and Jewish communities of Miskolc. This year four crew worked 
in the project that has aimed to show some aspects of the identity 
of Miskolc through local legends.

2017. 09. 09. Szombat | Saturday 19:00–21:00
Béke terem | Béke Screen
• Fóti Dávid – Horváth Zulima – Madarász Debóra: GÖRDÜLŐ 

ÉLET
• Potonyecz Fanni – Rácz Máté Levente: A TAPOLCAI HATTYÚK 

LEGENDÁJA
• Szűcs Rebeka – Daragó Dóra – Pomázi Szonja: MEG KELL BO-

LONDULNI
• Mucsi Eszter – Szigeti Maja: BORTANYA

In the frameworks of the ‘Our Home – Miskolc’ program the 
Jameson CineFest offers a scholarship to one talented student 
of the University of Miskolc to realize his/ her documentary. This 
year the grantee is Áron Csere with his fi lm Guilty Victims. In 
his fi lm 60 years after the fusillade and the following lynch the 
witnesses reconstruct the events from their memories. Simple 
by-passers, an offi cer from the barrack, the member of the 
student committee speak about the day they could never forget, 
even if it has changed in their memories. The fi lm premieres at 
the Jameson CineFest.

2017. 09. 09. Szombat | Saturday 21:00
Béke terem | Béke Screen
OTTHONUNK MISKOLC PROGRAM 2017 | JCF – Miskolci Egyetem 
Ösztöndíj
BŰNÖS ÁLDOZATOK | GUILTY VICTIMS
D.: CSERE Áron János | (Hungary) 2017, 52 min
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CineFest Gyermeknap | CineFest a Day for the Children
A Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál 2012-ben 
indította el a miskolci avasi lakótelepen „CineFest Gyermeknap” cím-
mel új kezdeményezését, melynek keretében óvodás és alsó tagoza-
tos gyerekek részére szervez kihelyezett vetítést az Avasi Gimnázium 
Színháztermében. Idén A kis kedvencek titkos élete című fi lmet vetít-
jük. Szeptember 9-én (szombat), 11:00 órakor várjuk a legfi atalabb 
mozilátogató korosztályt, akik szüleikkel vehetnek részt a vetítésen. 
A rendezvény védnöke és támogatója, Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő. A vetítés ingyenes. Időpont: 2017. szeptember 9. (szom-
bat), 11:00 Helyszín: Miskolc, Avasi Gimnázium Színházterme.

The Jameson CineFest Miskolc International Film Festival organized 
a new program called „CineFest Children’s Day” at the Avas housing 
estate in 2012. The program brings a movie to the children in 
kindergarten and elementary school by screenings at the Theatre 
Room of Avasi Grammar School. This year the youngest generation 
of cinema-goers is having a chance to watch The Secret Life of Pets 
with their parents on 9 September (Saturday) at 11 AM. The event 
is sponsored by its patron, Katalin Csöbör MP.Entrance is free. Date: 
9 September 2017, 11 AM Venue: Theatre Room of Avasi Grammar 
School, Miskolc

                                    FIPRESCI JCF Talent Campus
A Jameson CineFest már hosszú évek óta együttműködik a FIPRES-
CI-vel, a fi lmkritikusok és szakírók nemzetközi szövetségével: a szer-
vezet 2011 óta delegál zsűrit a fesztiválra. Ezt az együttműködést ta-
valy azzal erősítettük meg, hogy Berlin és Varsó „A” kategóriás mustrái 
után, mi is elindítjuk a kritikusszervezettel karöltve a Talent Campust, 
mely fi atal, harminc év alatti, a régióban élő tollforgatóknak szól. Az 
angol nyelvű, elismert nemzetközi szakemberek által tartott works-
hop keretében a mentoráltak fejleszthetik az íráskészségüket, a szak-
mai felkészültségüket, és elsajátíthatják, mi szükséges ahhoz, hogy 
valaki sikeres kritikus legyen – akár nemzetközi szinten is!

The Jameson CineFest has a 
long going cooperation with 
the FIPRESCI (the International 
Federation of Film Critics). Since 2011 the federation has delegated 
a jury to the Festival. Last year this co-operation was strengthened 
by organizing Talent Campus which is for young (under 30) critics 
living in the region. During the workshop the participants have an 
opportunity to improve their skills and professional background and 
learn about the know-how of being a successful fi lm critic – here or 
abroad.

CineNewWave
A fesztivál hagyományaihoz híven, sőt, azokat továbbgondolva, tavaly 
létrehoztuk új, kifejezetten magyar (magyarországi) fi atal alkotók 
részére kiírt új versenyprogramunkat, a CineNewWave-et, melynek 
keretében kisjáték- és rövid animációs fi lmek nevezését vártuk. A 
programmal az volt a célunk, hogy idejekorán megismertessük a 
fi atal magyar rendezőtehetségeket a fesztivál fi lmszerető és -értő 
közönségével. A rendezvény indulása óta kiemelt célunk, hogy az új 
hangokat keressük, akikre aztán később hosszú távon odafi gyelünk. 
Imádunk felfedezni, erre idén különösen nagy hangsúlyt fektettünk. 
A versenyprogramba beválogatott alkotásokat bemutatjuk a Jameson 
CineFest hivatalos szelekciójában, és vendégül látjuk a fi lmek készítő-
it. Gyertek és nézzétek a legjobb magyar kisfi lmeket! 
Last year we created a new competition program for young 
Hungarian fi lmmakers called CineNewWave who could apply with 
short and animation fi lms. The aim of the program is to introduce the 
young Hungarian talents to the fi lmlovers of the Festival. Since the 
beginning, the JCF had a mission to fi nd new voices and discover the 
great promises of the future. We love to explore, thus this year we 
focused on this passion of ours even more! The selected entries are 
screened at the Jameson CineFest in the presence of the fi lmmakers. 
Come and watch the best Hungarian short fi lms of the year!

A CineNewWave kategória fődíját a Nemzeti Média- és Hírközlési Ha-
tóság, a „Legszebb képi világért” járó különdíját pedig a MissionArt 
Galéria ajánlotta fel. A festmény címe, technikája: Lélekvirág, 2015, olaj, karton, 100x70 cm, Alkotója: Bánki Ákos | The fi rst prize of the CineNewWa-
ve program was offered by the National Media and Infocommunications Authority, while the special prize „For the most outstanding pictures” was 
offered by the MissionArt Gallery. Title and technique of the painting: „Lélekvirág” 2015, oil, cardboard. Painter: Ákos Bánki
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A TORINOFILMLAB MISKOLCON
A Jameson CineFest szeretettel üdvözli a  
TorinoFilmLabet Miskolcon 2017-ben. A Lab 
nemzetközi filmes labor, ami egész évben segíti 
a világ minden tájáról származó filmeseket – különösen 
az első vagy második játékfilmjükön dolgozó alkotókat. 
Képzés, fejlesztés, finanszírozás és terjesztés – ezek azok 
a területek, amelyekben a TorinoFilmLab segítséget tud 
nyújtani a művészeknek. A labor támogatásának köszön-
hetően, 2008 óta 75 film készült el. 
A TorinoFilmLab számos programot indít, és a fent emlí-
tett területek mindegyikével kapcsolatban nyújt támoga-
tást. A ScriptLab kifejezetten a forgatókönyv-fejlesztésről 
szól. A FeatureLab teljeskörű segítséget nyújt az első vagy 
második játékfilmjükön dolgozó kreatív csapatoknak a 
projekttervezésben, és a közönség megszólításának lehe-
tőségeiben. A két program egész évben egymással párhu-
zamosan fut, majd novemberben, a Torinói Film Fesztivál 
TFL Meeting Event nevű rendezvényén éri el csúcspontját, 
amikor is a résztvevő projekteket bemutatják producerek, 
értékesítéssel foglalkozó szakemberek, forgalmazók és 
más – a független filmgyártásban érdekelt – szakemberek 
előtt. Jó munkát, jó filmfejlesztést kívánunk az alkotóknak 
és a tutoroknak!
További részletek: www.torinofilmlab.it

THE TORINOFILMLAB IN MISKOLC
This year Jameson CineFest is happy to wel-
come The TorinoFilmLab in Miskolc, Hungary. 
The Lab is an international laboratory that 

supports emerging talents from all over the world year 
round. It does this through training, development, fund-
ing and distribution activities with a special attention to 
those working on their first and second fiction feature 
films. Thanks to its support, 75 films have been com-
pleted since its foundation in 2008.
TorinoFilmLab runs several programs and offers vari-
ous forms of support in each of the above mentioned 
fields. ScriptLab is fully dedicated to the script develop-
ment process, while FeatureLab helps creative teams 
working on their first or second feature films in project 
development and attention grabbing devices. The two 
programs run parallel during the year and reach their 
conclusive moment at the TFL Meeting Event in No-
vember during the Torino Film Festival, when projects 
are presented to a selected group of producers, sales 
agents, distributors and other professionals from all 
over the world working in independent filmmaking. We 
wish efficient work and successful projects for the at-
tending talents and the tutors!
For more details: www.torinofilmlab.it

Ökumenikus kerekasztal
Művészetek Háza, Béke terem

2017. szeptember 11. 15:30-16:45

A világ legjobb fesztiváljain már több évtizede működ-
nek a katolikus, protestáns, evangélikus küldöttekből 
álló zsűrik. Az ökumenikus zsűrikbe a SIGNIS (Katoli-
kus Kommunikációs Világszövetség) és az INTERFILM 
(keresztény egyházak nemzetközi filmes testületei) de-
legálnak tagokat.
A miskolci Jameson CineFesten 2011 szeptemberétől 
értékeli négytagú Nemzetközi Ökumenikus Zsűri a fil-
meket – először a hazai filmfesztiválok történetében.
Idén Conditio Humana címmel műhelybeszélgetésre 
kerül sor az ökumenikus zsűri művészeti és filmintéz-
ményi feladatairól.
Minden műalkotás összetett emberképpel dolgozik – az 
alkotók vízióját tükrözi az emberről, annak életéről. A mű-
helybeszélgetésben az embert, mint spirituális lényt állít-
juk középpontba a jelenkori filmtörténetben is tapasztal-
ható „spirituális reneszánsz” jelenségén keresztül. 

A beszélgetés résztvevői: Erhardt Ágoston (Magyaror-
szág), Ingrid Glatz, (Svájc), Kézdi Beáta (Magyarország), 
Magali van Reeth (Franciaország), Christine Ris (Svájc)

A beszélgetést vezeti: Lázár Kovács Ákos.

Ecumenical Roundtable Discussion
House of Arts, Room Béke | 11 September 2017, 15:30

For decades, the best film festivals of the world have 
had juries with Catholic, Protestant, and Evangelical 
members. The members of these ecumenical juries are 
delegated by SIGNIS (World Catholic Association for 
Communication) and INTERFILM (International Network 
of Film Organizations of the Christian Churches).
It was in September, 2011 when an International Ecu-
menical Jury was first formed at the Jameson CineFest 
– first time ever in Hungary.
This year a roundtable discussion called Conditio Hu-
mana will be held on the artistic and institutional tasks 
of the ecumenical jury. 
All works of art present a complex vision on humanity: 
they reflect their creator’s vision on human beings and 
human life. In this workshop the man as spiritual being is 
put into focus through the current phenomenon of “spi-
ritual renaissance” seen also in contemporary film art.

Participants: Ágoston Erhardt (Hungary), Ingrid Glatz 
(Switzerland), Beáta Kézdi (Hungary), Magali van Reeth 
(France), Christine Ris (Switzerland)
Moderator: 
Ákos Lázár Kovács.
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FORGATÓKÖNYVÍRÓI WORKSHOP  
A JAMESON CINEFESTEN
2017. szeptember 15-16.

Workshop fiatal forgatókönyvírók és egyetemi hallgatók 
számára, melynek célja a pályakezdő forgatókönyv-
író tehetségek felfedezése és szakmai támogatása. 
A résztvevők kiváló hazai és közép-európai mesterek 
segítségével mélyíthetik el ismereteiket a kreatív írás-
ban és forgatókönyvírásban, az előadók esettanulmá-
nyain keresztül pedig megismerhetik néhány klasszikus 
és friss európai film születését. A program fókusza a 
jól hasznosítható, gyakorlati ismeretek átadása, és a 
pályázati anyagban benyújtott filmtervek fejlesztése a 
mentorokkal való személyes konzultációkon keresztül.

Tutorok: Hegedüs Bálint, Kerékgyártó Yvonne, Köbli 
Norbert,  Maruszki Balázs, Nagy V. Gergő

Résztvevők száma: max. 10 fő – 10 projekt

PROGRAM:

szeptember 15.

09:30-10:00 Regisztráció
11:00-12:00 Esettanulmány (Köbli Norbert – A vizsga)
12:00-13:00 Forgatókönyv-fejlesztés a Filmalapnál
14:00-16:00   Személyes konzultáció a benyújtott film-

tervekről 
  A nem konzultáló résztvevőknek közös 

gyakorlati program.

szeptember 16.

09:00-10:00  Esettanulmány (Hegedűs Bálint – Kincsem)
10:00-11:00 Könyvbemutató
11:00-13:00   Személyes konzultáció a benyújtott film-

tervekről
  A nem konzultáló résztvevőknek közös 

gyakorlati program.
13:00-14:00 Záró kerekasztal, a program értékelése

SCRIPTWRITING WORKSHOP 
AT THE JAMESON CINEFEST
15-16 September 2017

The aim of the scriptwriting workshop is to discover new 
talents in the field and provide professional support for 
them. Participants have an opportunity to gain a deeper 
understanding of the art of creative and scriptwriting with 
the help of well-known Hungarian and Eastern European 
masters. Through the case studies they can also learn 

CINEFEST TALENT CAMPUS about the births of both classic and contemporary Eu-
ropean films. The program aims to have the participants 
learn practical skills through training and one-to-one 
consultations on the materials submitted in the applica-
tion process.

Tutors: Bálint Hegedüs, Yvonne Kerékgyártó, Norbert 
Köbli,  Balázs Maruszki, Gergő Nagy V.

Number of participants: maximum 10 people

PROGRAM:

15 September

09:30-10:00 Registration
11:00-12:00 Case study (Norbert Köbli – The Exam)
12:00-13:00 Scriptbuilding at the Film Fund
14:00-16:00 Consultation on the submitted material 
  Those who do not have consultation take 

part in a joint professional program.

16 September

09:00-10:00 Case study (Bálint Hegedűs– Kincsem)
10:00-11:00 Book launch
11:00-13:00 Consultation on the submitted material
  Those who do not have consultation take 

part in a joint professional program.
13:00-14:00  Closing discussion, evaluation of the program
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13. FESZTIVÁLOK TALÁLKOZÓJA | 13TH MEETING OF FILM FESTIVALS
1. blokk – 80 min. (HUN-ENG)
13. JAMESON CINEFEST MISKOLCI NEMZETKÖZI FILMFESZTIVÁL | 13TH JAMESON CINEFEST MISKOLC 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
1. EGY BEMOCSKOLT KABÁT | A COAT MADE DARK (Ireland) 2015, 09:56 min D.: Jack O’SHEA
2. EGY JÁTÉKKÉSZÍTŐ PORTRÉJA | PORTRAIT OF A WIND-UP MAKER (Spain) 2015, 04:35 min D.: Dario Perez
3. SZEMET SZEMÉRT | EYE FOR AN EYE (Germany) 2016, 04:25 min D.: Steve Bache, Mahyar Goudarzi, Louise Peter
4. ERKÉLY | BALCONY (United Kingdom) 2015, 17:00 min D.: Toby Fell Holden
5. JÓEMBER | GOODMAN | CHELOVEK-DOBRO (Russia) 2014, 16:00 min D.: Anna Yanovskaya
6. TARTS KI! | HOLD ON (Netherlands) 2015, 21:45 min D.: Charlotte Scott-Wilson

7. BALKON | BALCONY (Hungary) 2016, 06:00 min D.: Dell’Edera Dávid

2. blokk – 87 min. (ENG)
ALTER-NATIVE INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL (ROMANIA)
1. MADE IN SPAIN (Spain) 2016, 11:35 min D.: Coke Riobóo
2. LOVE (Hungary/France) 2016, 14:32 min D.: Bucsi Réka
3. KM 73 (UK/Romania) 2015, 15:51 min D.: Radu Ghelbereu
4. EN PASSANT (Hungary) 2015, 19:02 min D.: Oláh Kata
5. KÉT BARÁT/TWO FRIENDS (France) 2014, 4:04 min D.: Natalia Chernysheva
6. ARTUN (Iceland/Denmark) 2014, 21:18 min D.: Guðmundur Arnar Guðmundsson

3. blokk – 48 min. (ENG)
15. FILMTETT WORKSHOP (ROMÁNIA) | 15TH FILMTETT WORKSHOP (ROMANIA)
1. SZIGNÁL (Hungary/Romania) 2016, 01:00 min D.: Vácz Péter, Vezsenyi Tamás
2. BÚJÓCSKA (Hungary/Romania) 2016, 03:00 min D.: Hortobágyi Tamás

3. DOBOZ (Hungary/Romania) 2016, 02:00 min D.: Pellei Petra
4. FREEDOM HOTEL (Hungary/Romania) 2016, 09:00 min D.: Benedek Szabolcs
5. HEXAGÓNIA (Hungary/Romania) 2016, 02:00 min D: Kiss Melinda, Farkas Réka
6. PROMÉTEUSZ, A CICKÁNY (Hungary/Romania) 2016, 03:00 min D.: Kántor Zsolt
7. SÜLVE-FŐVE (Hungary/Romania) 2016, 05:00 min D.: Kemény Eszter
8. CSAK A KUTYA MARAD (Hungary/Romania) 2016, 06:00 min D.: Király Anna
9. VÉR-ERDŐ (Hungary/Romania) 2016, 12:00 min D.: Dobi Ferenc
10. ÁRTATLAN BŰNÖK II. (Hungary/Romania) 2016, 05:00 min D.: Pálos György, Balsai Móni

4. blokk – 80 min. (ENG)
GRENZLAND – FILMTAGE (GERMANY)
1. FESTIVAL-Welcome Clip (0:08 min)
2. THE HUNTER’S HOUSE (Russia) 2016, 24:00 min D.: Andrey Egorov
3. GEORGE (France) 2015, 07:00 min D.: David Coudyser
4. HAPPY END (Czech Republic) 2015, 06:00 min D.: Jan Saska
5. VENDEPLOV (Germany) 2015/2016, 22:00 min D.: Elisa May
6. VABANQUE (Germany) 2016, 11:00 min D.: Stefan Plepp, Christine Kabisch

7. UPDATE REQUIRED (Germany) 2016, 04:00 min D.: Jo Müller
8. TRIAL & ERROR (Germany) 2016, 06:00 min D.: Antje Heyn

5. blokk – 61 min. (ENG)
ROME INDEPENDENT FILM FESTIVAL (ITALY)
1. BOLLICINE (Italy) 2016, 17:00 min D.: Carlo Fracanzani
2. I LACCI ROSSI (Italy) 2016, 15:43 min D.: Simone Valentini
3. JÁ PASSOU (Portugal) 2016, 16:38 min D.: Sebastião Salgado, Pedro Patrocínio
4. LA FAVOLA BELLA (Italy) 2016, 11:32 min D.: Leonardo Ferrari Carissimi

6. blokk – 88 min. (ENG)
CORTI IN CORTILE (ITALY)
1. USTICA, GLI ANNI DEL DIAMANTE (Italy) 2017, 88:00 min D.: Stefano COCO



2017.09.15. 16:00-24:00

Filmvetítések 17:00 órától az
Avasi Bortanya különtermében.

BORÁSZATOK: BÜKK vs. BALATON

HELYSZÍN: Avasi Bortanya 
Nagy-Avas,

Csáti sor 377.
Zenél az Agyagbanda



ÉLET ÉS
IRODALOM

IRODALMI ÉS POLITIKAI HETILAP

Kattintson a www.es.hu-ra!
SMS-sel is előfizethet!

Olvassa kényelmesen, otthonában 
a megújult Népszavát!Fizessen elő!

Rendelje meg online a 

www.nepszava.hu weboldalon vagy hívja ügyfélszolgálatunkat a 
+36-1 477-9008-as telefonszámon!

Legalább 
 40%

kedvezmény a bolti árhoz képest

 
3 hónapra:  19 443 Ft helyett   11 400 Ft 
 – 31 lapszám ajándékba
6 hónapra:  38 885 Ft helyett   22 500 Ft 
 – 64 lapszám ajándékba
12 hónapra:  77 770 Ft helyett   44 400 Ft 
 – 130 lapszám ajándékba



50%

CIRKO 

Luc Besson: Valerian … – Big Bang Media

w w w. f i l mv i l a g. h u
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9 770428 387007

17008

HOLLYWOODI RENESZÁNSZA THRILLER MESTEREI

EVOLÚCIÓ
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Luc Besson: Valerian … – Big Bang Media
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RENESZÁNSZR MESTEREI
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6 0  é v e s  a 

Luc Besson: Valerian … – Big Bang Media
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9 770428 387007

17008

HOLLYWOODI RENESZÁNSZA THRILLER MESTEREI

EVOLÚCIÓ

6 0  é v e s  a 



  Jameson
Lounge

drink & lounge music

nyitás minden nap 16:00

ESTÉNKÉNT ÉLÕZENE ÉS DJ
Jazz Inside  |  DJ Bordee  |  DJ Astro



SZÍNPAD
MISKOLC SZENT ISTVÁN TÉR

2017. SZEPTEMBER 15. PÉNTEK

17:00 Maxisun
19:00 Paddy And The Rats
21:00 The Carbonfools
2017. SZEPTEMBER 16. SZOMBAT

17:00 The Biebers
19:00 Fish!
21:00 Anima Sound System
 feat. Bocskor Bíborka

CINEFEST.HU                              FB.COM/CINEFESTMISKOLC



Belépő: 500 HUF éjfél után 1000 HUF  ·   Miskoollcc Széchenyyi út 30.
HELYNEKEM.hu ·  FB.com/helynekemmiskolc





A Remy szinte valamennyi autómárka számára 
gyárt eredeti és utángyártott generátorokat és 
indítómotorokat prémium minőségben. 1896-os 
megalakulása óta a Remy a világ járműiparának 
egyik mozgatórugója, az utángyártott alkatré-
szek piacának kihagyhatatlan szereplője.

Járműben otthon vagyunk

Új alkatrész gyártás, 
     Utángyártott alkatrészgyártás, Disztribúció

ára 
és 

-os -o
nak a
tréé-

A Remy az első  nemzetközi vállalatok között 
1999-ben kezdte meg működését Miskolcon. 
Jelenleg 17 ezer négyzetméteren több mint 
500 embert foglalkoztat, európai piacának 
jelentős részét miskolci gyárából szolgálja 
ki. A vállalat európai működését Miskolcról 
irányítja, Közép-Európai Disztribúciós Köz-
pontja is itt található. 

MISKOLCON 
     otthon vagyunk

48.1035° N   20.7784° E

A 14. Jameson CineFest támogatója a 
Remy márka és a BPI Group Hungary Kft.





KEZDÉSEK: BÉKE: 16:00, 18:00, 20:15
                 URÁNIA: 15:30, 17:45, 20:00

HELYÁR:
2D: 550 Ft
3D: 750 Ft

KIEMELT HELYÁR: 
2D: 700-800 Ft

3D: 900 FtONLINE JEGYFOGLALÁS

ONLINE JEGYFOGLALÁS



hangosítás • világítás • színpadtechnika

Tel.: 06 20/426-4624 • E-mail: info@worldtech.hu • www.worldtech.hu

RENDEZVÉNYSÁTOR
HANG-, FÉNYTECHNIKA

SZÍNPADTECHNIKA



maros megyei

maros megyei



IVERSARY  30TH ANNIVERSARY  30TH ANNIVERSARY   30TH ANNIVERSARY   3

 SUBMIT NOW !  SUBMIT NOW ! S

FILMFEST-DRESDEN.DE  � TWITTER #FFDD18
� FACEBOOK.COM/DRESDEN.FILMFEST

CALL FOR ENTRY 2018 
NOW OPEN!
FILMINITIATIVE DRESDEN E.V.
ALAUNSTRASSE 62 | 01099 DRESDEN |
GERMANY | INFO@FILMFEST-DRESDEN.DE

17 – 22 APRIL 2018

3 5 2 5  M i s k o l c ,  K o s s u t h  u .  1 1 .  |  T e l e f o n :  4 6 / 5 0 9 - 5 3 0  |  m i s k o l c @ a f . o r g . h u  |

FRANCIA NYELV KULTÚRA JÓ HANGULAT 
NYELVTANFOLYAMAINKRA 

• Beiratkozó tanulóinknak kezdőtől haladóig csoportos és egyéni órák.

• Nyelvvizsga és nyelvvizsga előkészítő

• Beiratkozás és szintfelmérés: egész évben folyamatosan

Nyitva tartás: Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 9:30–16:00 | Szerda: 9:30–17:00 



BUDAPES T ·  BÉK ÉSCSABA ·  DEBRECEN ·  GYŐR ·  K ECSK EMÉ T ·  MISKOLC
N Y ÍREGY HÁ Z A ·  PÉCS ·  SZEGED ·  SZEN T ENDRE ·  SZOL NOK

SZOMBATHELY ·  TAPOLCA ·  VESZPRÉM

MO ZINE T  F IL MN A P OK
10. 20 ——————————— 23.









info@mozgomozi.hu  • +36 20 423 4228

w w w.mozgomozi.hu •  w w w.facebook.com/mozgomozi

-
-Célunk eljuttatni a mai legkorszerűbb mozi élményt olyan városokba, ahol évek

zival a nagyvárosi multiplexekkel egyidőben szállítjuk házhoz a legfrissebb és 

REGISZTRÁLJ ÉS RENDELD MEG MÉG MA!



 3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.  www.varosgazda.hui k l ő i k d h



A small
festival
with a large

tradition

41.

Feature-, short- and documentation movies

05.-08. April 2018

Verein zur Förderung grenzüberschreitender Film- und Kinokultur e.V.

Lessingstraße 8, D-95100 Selb

Tel. 0163/2850234, Fax 09287/9569775

info@grenzlandfilmtage-selb.de

www.grenzlandfilmtage-selb.de

Grenzland-Filmtage Selb

24. ————— 29. 10. 2017

Ji.hlava International 

www.ji-hlava.com





SZEPTEMBER 8. PÉNTEK 21:00

Before The Last és Bad Habit koncert

SZEPTEMBER 9. SZOMBAT 21:00

JAM Republic Cover Band koncert

SZEPTEMBER 14. CSÜTÖRTÖK 21:00

Mangalica koncert
 
CineFest Belvárosi Liget - Városház tér
www.grizzly.hu

JAMESON NAPOK A BELVÁROSI LIGETBEN!

ITAL AKCIÓKITAL AKCIÓK I. JAMESON DARTS KUPAI. JAMESON DARTS KUPA FILMVETÍTÉSEK A CINEFEST ARCHÍVUMÁBÓLFILMVETÍTÉSEK A CINEFEST ARCHÍVUMÁBÓL

A CineFest alatt különleges programokkal várunk mindenkit!



EREDETI 
 CSEH 
PRÉMIUM
SÖR

FORGALMAZZA A LIQUID GOLD KFT. 1117 BUDAPEST, HUNYADI JÁNOS ÚT 1.
WWW.LIQUIDGOLD.HU



SZEMREVALÓ
SEHENSWERT

ÚJ FILMEK
AUSZTRIÁBÓL,
NÉMETORSZÁGBÓL
ÉS SVÁJCBÓL

M VÉSZ MOZI
2017.9.21.-30.
szemrevalofesztival.hu

debrecen
10.02.-06.

szeged
9.28.-10.04.

pécs
10.03.-07.

budapest
9.21.-30.

www.klickcomp.hu

LAPTOP
SZÁMÍTÁSTECHNIKA

WEBÁRUHÁZ
SZERVIZ COMPUTER HUNGARY KFT.

KLICK
IDE

SZÁMÍTÓGÉP
PROBLÉMÁK?



GOOD TIME
FOR A



Szórakozol         
  velünk?!

funzine.hu

Mozi

2014 hirdetes Cinefest 200x280 filmes.indd   1 2014.07.14.   16:25:41
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