Filmvetítések
08.11. péntek

Valaki más élete
Marie 40 éves. Egy reggel arra ébred, hogy ismét
huszonötnek érzi magát, mert több mint egy évtized
kiesett az életéből. Felébred, és egy olyan kapcsolat
kezdetén hiszi magát, amely valójában éppen az utolsókat
rúgja. És arra is ráébred, hogy mindösszesen négy napja
maradt, hogy visszahódítsa élete szerelmét, a férjét.
Színes, magyarul beszélő, francia romantikus film, 94 perc,
2012.
Rendező: Sylvie Testud
Főbb szerepekben: Juliette Binoche, Matieu Kassovitz
08.04. péntek

Likvidálva
Ben Logan, a CIA ex-ügynöke Brüsszelbe költözik. Egy
reggel váratlan események sorozatával szembesül: cégét
megszüntetik, bankszámláit törlik és munkatársa az
életére tör. Színes, magyarul beszélő, am.-kan.-belga-angol
akciófilm, 100 perc, 2012.
Rendező: Philipp Stölzl
Főbb szerepekben: Olga Kurylenko, Aaron Eckhart, Liana
Liberato, Neil Napier
08.07. Hétfő

A mélység kalandora
Jacques-Yves Cousteau a XX. század egyik ikonikus alakja,
akinek sok mindent köszönhet az emberiség.
Színes, magyarul beszélő, francia életrajzi film, 122 perc,
2016.
Rendező: Jérôme Salle
Főbb szerepekben: Lambert Wilson, Audrey Tautou, Pierre
Niney, Michael Bundred
08.09. Szerda

Irány a bárka!
Hamarosan az egész vidéket elönti az ár, így az állatok Noé
bárkáján húzzák meg magukat, ám Dave és fia, Fancsi nem
kapnak meghívást a hajóra. Egy furfangos csel által
sikerülne feljutniuk, ám Fancsi lemarad a többiektől, és így
egy óriási kaland veszi kezdetét.
színes, magyarul beszélő, német-belga-luxemburgi-ír
animációs film, 85 perc, 2015
Rendező: Sean McCormack, Toby Genkel

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

Mielőtt éjfélt üt az óra
Lassan húsz éve hogy Jesse és Celine találkoztak a Mielőtt felkel
a nap című filmben. Kilenc éve, a Mielőtt lemegy a napban a
harmincas éveikben láttuk viszont őket. A trilógia záró részében
már egy párt alkotnak, Párizsban élnek, és az ikerlányaikat
nevelik. Színes, magyarul beszélő, amerikai filmdráma, 109
perc, 2013.
Rendező: Richard Linklater
Főbb szerepekben: Ethan Howke, Julie Delpy
08.16. Szerda

Állati csete-pata
Egy varázslatos messzi vidéken békésen éldegél egy csapat
bárány. Egy napon azonban megzavarja békés életüket egy
csapat farkas, akik a környékükön vernek tábort. Szürke, a fiatal
farkas hamarosan megtapasztalja, milyen nehéz is
báránybőrben élni, miután báránnyá változik. Színes, magyarul
beszélő, orosz családi animációs film, 93 perc, 2016.
Rendező: Andrey Galat, Maxim Volkov
08.18. Péntek

Téged akarlak
A nagy sikerű spanyol romantikus dráma "A felhők fölött 3
méterrel" című film folytatása. Hache elutazik néhány évre
Londonba, de Babit nem tudta kitörölni szívéből, az idő
múlásával sem, visszaköltözik Barcelonába. Színes, magyarul
beszélő, spanyol romantikus film, 124 perc, 2012.
Rendező: Fernando González Molina
Főbb szerepekben: Mario Casas, María Valverde, Clara Lago
A vetítések kezdési időpontja 21.00 óra
Helyszín: Kultúrtér /8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 14./
Jegyek az előadás napján 9.00 órától az előadás kezdetéig
vásárolhatók a helyszínen!

Jegyár egységesen: 800.- Ft/fő

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

08.02. Szerda

- Balatonfenyves Kertmozi –

