FILMKLUB

Életrajz, irodalom és
történelem a mozivásznon!

szeptember 29. 19:00
Éjjelek és nappalok (szinkronizált amerikai vígjáték – 2D)
Anton Csehov "Sirály" című művének filmadaptációjában egy család hétvégéjének történetét
követhetjük nyomon…

október 13. 19:00
Julie kisasszony (szinkronizált norvég-angol filmdráma – 2D)
A gazdag gróf gyönyörű lánya kikezd apja inasával, Jeannal, aki mellesleg a szakácsné
jegyese. A társadalmi és vallási szabályok tiltják, hogy gazda és szolgálója között bármiféle
viszony létrejöhessen, így szükségszerűen el kell válniuk egymástól…

október 27. 19:00
Távol a világ zajától (feliratos amerikai-angol filmdráma – 2D)
Batsheba független, erős, önfejű és nagyon szép. Nem csoda, hogy aki látja, beleszeret, és az
sem csoda, hogy ő maga nem tud választani az érte versengő férfiak között.
Először Gabrielt, a birkapásztort bűvöli el, és bár kölcsönösnek tűnik köztük a vonzalom, a nő
nemet mond a házassági ajánlatra. De szerelmével üldözi őt a környék legjobb módú
agglegénye, Boldwood is. A legvonzóbbnak pedig egy katona, Troy őrmester tűnik. A
választás nehéz: sok megpróbáltatás és öröm; vonzódás, hazugság, féltékenység kell hozzá,
hogy rájöjjön, ki az, akire igazán szüksége van…

november 10. 19:00
Az Eichmann Show (feliratos angol filmdráma – 2D)
1960-ban az Argentínában bujkáló egykori SS alezredest, a második világháborúban a
zsidóság szisztematikus megsemmisítését célzó Végső megoldás egyik legfontosabb
végrehajtójaként milliókat halálba küldő Adolf Eichmannt az izraeli titkosszolgálat ügynökei
elfogják, és titokban Jeruzsálembe szállítják, ahol 1961-ben bíróság elé állítják emberiség
elleni bűntettekért. Az amerikai televíziós producer, Milton Fruhtman filmet akar készíteni a
tárgyalássorozatról, mert szilárdan hiszi, hogy a minden eddiginél nagyobb nyilvánosságot
kapó per kapcsán a világnak meg kell ismernie a holokauszt borzalmait, hogy soha többé ne
éledhessen újjá a nácizmus eszméje. Tervéhez csatlakozik a baloldali nézetei miatt
Amerikában tiltólistára helyezett rendező, Leo Hurwitz is, és halálos fenyegetések és
számtalan akadály ellenére nekilátnak a közvetítés megszervezésének…

november 24. 19:00
A mindenség elmélete (szinkronizált angol életrajzi dráma – 2D)
Stephen Hawking, az ifjú kozmológus öles léptekkel halad a tudomány útján, és feltett
szándéka, hogy talál egy egyszerű és meggyőző magyarázatot az univerzumra. Saját világa is
kitárul, amikor fülig beleszeret egy bölcsész lányba, de egy baleset után megrázó diagnózissal
kénytelen szembesülni: motoros neuronbetegség támadta meg, amely fokozatosan korlátozni
fogja beszédében, mozgásában, és két éven belül bele fog halni. Jane szeretete, támogatása és
elszántsága megingathatatlan, és a pár összeházasodik. Újdonsült feleségével az oldalán
Stephen nem hajlandó tudomásul venni a diagnózist, és belevág legambiciózusabb
tudományos munkájába, melynek tárgya az, amiből neki oly kevés adatott: az idő…

december 8. 19:00
Rendíthetetlen (szinkronizált amerikai életrajzi dráma – 2D)
Az Oscar-díjas Angelina Jolie a rendezője és a producere ennek a nagyszabású drámának,
amely Louis "Louie" Zamperini olimpikon és háborús hős hihetetlen életét követi nyomon.
Louie két társával együtt túléli egy repülőgép lezuhanását a második világháborúban, és 47
napig hánykolódnak egy tutajon, majd elfogja őket a japán hadsereg, és fogolytáborba
kerülnek.

december 22. 19:00
Walesa – a remény embere (feliratos lengyel életrajzi dráma – 2D)
Végigkövethetjük, ahogy Walesa, a gdański gyári munkás, villanyszerelő szűkebb
közösségének vezéregyénisége lesz, amikor az 1970-es illegális hajógyári sztrájkot 80 munkás
halálának árán fojtják el. Mivel már ekkor szenvedélyesen, de taktikusan küzd, az elnyomó
hatalom máris számon tartja őt. Az események sora közben kibomlik előttünk egy őszinte,
önazonos, áldozatkész és nem utolsósorban vallásos vezető képe, akit követői szívből
szeretnek és támogatnak…

Klubjegy: 650 Ft

