
F i l m v e t í t é s e k 
- Balatonfenyves Kertmozi – 

MŰSORVÁLTOZÁS!  
07.17. Hétfő 

Az utolsó emberig 
színes, magyarul beszélő, francia akcióthriller, 88 perc, 
2016. 
Rendező: Jean Francios Richet 
Főbb szerepekben: Mel Gibson, William H. Macy, Elisabeth 
Röhm, Thomas Mann 
 
 

07.19. Szerda 

Izzie nyomában 
Izzie, aki idáig kényelmes életét élte egy jacht 
akváriumában, hirtelen a végtelen óceánban találja 
magát, ahol megannyi kaland vár rá.  
színes, magyarul beszélő, amerikai animációs film, 78 
perc, 2016. 
Rendező: Sasha Burrow  
 

07.21. péntek 

Apádra ütök 
színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 108 perc, 
2000. 
Rendező: Jay Roach 
Főbb szerepekben: Ben Stiller, Robert De Niro 
 
07.24. Hétfő 

Torrente 5 – a kezdő  tizenegy 
Torrente, a feslett erkölcsű zsaru kiszabadul a börtönből, 
és új hivatás elé néz. Egy kaszinó kirablására készül 
szedett-vedett bandájával.  
színes, magyarul beszélő, spanyol akció-vígjáték, 105 perc, 
2014. 
Rendező: Santiago Segura 
Főbb szerepekben: Santiago Segura, Alec Bandwin, Carlos 
Areces, Neus Asensi 
 
 

07.26. Szerda 

Állati nagy szökés 
Mázli egy barátságos, békés kutyus, akinek élete fenekestül 
felfordul, amikor gazdái elutaznak, Őt pedig berakják egy kutya 
hotelbe. Rövidesen kiderül, hogy ez a hotel bizony sokkal 
inkább egy börtön, ahonnan Mázli igyekszik minél gyorsabban 
megszökni barátaival.  
színes, magyarul beszélő, spanyol-kanadai családi animációs 
film, 90 perc, 2016. 
Rendező: Nacho La Casa, Alberto Rodríguez 
 

07.28. Péntek 

Top secret 
színes, magyarul beszélő, aamerikai-angol akció-vígjáték, 90 
perc, 1984. 
Rendező: Jim Abrahams, David Zucker, Jerry Zucker 
Főbb szerepekben: Val Kilmer, Omar Sharif, Lucy Gutteridge 
 

07.31. Hétfő 

Újra együtt 
Tíz év telt el az érettségi óta. Ki hízott meg? Ki lett híres? Ki nem 
változott semmit? Jake (Channing Tatum), Marty (Justin Long), 
Cully (Chris Patt) és a többiek újra összejönnek egy 
felejthetetlen estére, ahol előkerülnek a régi nagy sztorik, és 
felszínre kerülnek az elfeledett érzelmek.  
színes,magyarul beszélő, amerikai filmdráma, 100 perc, 2011. 
Rendező: Jamie Linden 
Főbb szerepekben: Channing Tatum, Justin Long, Chris Pratt, 
Jenna Dewan-Tatum 

Jegyek az előadás napján 9.00 órától az előadás kezdetéig 
vásárolhatók a helyszínen!  
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A vetítések kezdési időpontja 21.00 óra. 
Helyszín: Kultúrtér /8646 Balatonfenyves, Kölcsey u.14./ 

Jegyár egységesen: 800.- Ft/fő 


