SORSFORDULÓK
2018 TAVASZI FILMKLUB SZENTGOTTHÁRDON
Hol?
Mikor?
Mennyiért?
Klubvezetés

Csákányi László Filmszínház, Szentgotthárd, Hunyadi u. 1.
honlap: http://www.csakanyimozi.hu
kéthetente hétfőn 19 órakor
850 Ft/jegy
650 Ft/jegy - előre megvéve legalább 5 különböző előadásra
dr. Frank Róza, Jakab Anikó

február 12.
dráma
Aurora Borealis – magyar dráma, 2017 (104 perc)

16 év

rendező: Mészáros Márta, forgatókönyvíró: Mészáros Márta, Pataki Éva, Jancsó
operatőr: Piotr Sobocinski Jr., főszereplők: Törőcsik Mari, Tóth Ildikó, Törőcsik Franciska

Zoltán,

Két idősíkon futó, fordulatokban gazdag családtörténet, amely anya és lánya kapcsolatának mélységeit
boncolgatja.
február 26.
életrajz
Django (Django) – magyarul beszélő, francia film, 2017 (117 perc)

12 év

rendező: Etienne Comar, zene: Warren Ellis, főszereplők: Reda Kateb, Palya Bea

Django Reinhardt a legkedveltebb gitárművész, a swing királya, zenéjével mindenkit elvarázsol. Híre
Berlinbe is eljut, ezért a németek elhívják őt a harmadik birodalom fővárosba.
március 12.
dráma
Ernelláék Farkaséknál – magyar dráma, 2016 (81 perc)

16 év

rendező, forgatókönyvíró: Hajdú Szabolcs, főszereplők: Tankó Erika, Török-Illés Orsolya, Hajdú Szabolcs

Két egymástól eltávolodott testvér családja hosszú idő után ismét találkozik. A kényszerű együttlét
szembesíti a családtagokat egymással, a közöttük feszülő ellentétekkel és saját magukkal is.
március 26.
dokumentum
16 év
Mérföldkövek a Muravidéken – magyar dokumentumfilm, 2017 (90 perc)
rendező: Gál Anasztázia, operatőr: Nagy Ernő

A Muravidék és a magyar határszél az 1921-es trianoni döntéstől az 1956-os forradalom következtében
Szlovéniában megjelenő menekültek megjelenéséig - a helyben élők emlékezetén keresztül.
április 9.
életrajz
12 év
Hogyan találtam rá a boldogságra az El Caminon (Ich bin dann mal weg) – feliratos, német
vígjáték, 2016 (92 perc)
rendező, forgatókönyvíró: Julia von Heinz, író: Hape Kerkeling

Hape, a híres humorista egy esti fellépése során a kimerültségtől összeesik a színpadon. Orvosa pihenőt
rendel. A férfi szót fogad és úgy dönt, végigjárja a Szent Jakab zarándokutat, azaz az El Caminot.
április 23.
dráma
18 év
A hentes, a kurva és a félszemű – magyar dráma, 2018 (105 perc)
rendező és forgatókönyvíró: Szász János, főszereplők: Gryllus Dorka, Hegedűs D. Géza, Nagy Zsolt

A jómódú hentes, a kegyvesztett félszemű csendőrtiszt és a nő között veszélyes alkudozás veszi
kezdetét: egyikük sem tudhatja, ki fog hátba szúrni kit, ha végül eljön az elszámolás ideje.
május 7.
vígjáték
16 év
Moszkva tér – magyar vígjáték, 2001 (85 perc)
rendező, forgatókönyvíró: Török Ferenc, főszereplők: Karalyos Gábor, Szabó Simon, Balla Eszter

1989 tavasza. Az ország változások előtt áll, állandó kapkodások jellemzik a helyzetet szinte minden
területen. Az érettségi előtt álló gimnazisták a Moszkván találkoznak.
május 21.
filmtörténelem
Édes élet – feliratos, olasz-francia filmdráma, 1960 (175 perc)

16 év

rendező, forgatókönyvíró: Federico Fellini, főszereplők: Marcello Mastroianni, Anita Ekberg

Az epizódszerű történetekből összeálló, erősen társadalomkritikus film bemutatása idején botrányt
kavart Olaszországban. A pápa nyilvánosan elítélte és obszcénnek nyilvánította a filmet…

VETÍTÉS UTÁN TEÁZUNK ÉS BESZÉLGETÜNK A FILMRŐL
JÖJJÖN EL ÉS HOZZA EL BARÁTAIT IS!

