
ÁPRILISI MOZIMŰSOR 
 

Belépőjegy: 800,- Ft, Kedvezményes jegy: 500,- Ft (14 év alatti és nyugdíjas) 

Jegyfoglalás a vetítés napján délelőtt 10 óráig: mozi@visegrad.hu. Kérjük a jegyeket az előadás előtt 15 perccel vegyék át. 

Pénztárnyitás: az előadás előtt 30 perccel 

Filmelőzetesek, bővebb információ: www.visegrad/mozi 
 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 

 
Április 4. csütörtök, 19:15  

KAFARNAUM – A REMÉNY ÚTJA  
feliratos, libanoni dráma, 121’, 2018  

Rendező: Nadine Labaki 

Főszereplők: Zain Al Rafeea, Nadine Labaki  
 

A 12 éves Zain bepereli a szüleit, amiért életet adtak neki, mert 

úgy gondolja, hogy szülei felelőtlenül vállalnak gyerekeket. A tár-

gyaláson megelevenedik egy olyan kisfiú élete, aki a felnőtteket 

is megszégyenítő módon vigyáz testvéreire, tiszta szívvel és fele-

lősségérzettel fordul gyerektársai felé. Eddigi élete alatt több böl-

csességre tett szert, mint mások öregkorukig. A rendezőnő alko-

tása megható és lenyűgöző mozi, amelyet a 71. Cannes-i Film-

fesztivál közönsége negyedórás ovációval fogadott.  
 

Április 5. péntek, 17:00 

KAFARNAUM – A REMÉNY ÚTJA  
feliratos, libanoni dráma, 121’, 2018  
 

Április 5. péntek, 19:15 

ELRABOLT VILÁG 
magyarul beszélő, amerikai thriller, sci-fi, 109’, 2019  

Rendező: Rupert Wyatt 

Főszereplők: Vera Farmiga, John Goodman, Madeline Brewer 
 

10 év telt el azóta, hogy különös űrhajók ereszkedtek a Földre, és 

az érkező lények leigázták a bolygót. De azóta Chicago nyugod-

tabb és békésebb hely lett. A bűnözés megszűnt, a munkanélküli-

ség szinte nulla, a világot biztos kézzel kormányozzák azok, akik-

kel az átlagpolgár nem is találkozik. Vagy mindez hazugság? 

Vannak, akik szerint nem ilyen rózsás a helyzet, és meghirdetik a 

mindent eldöntő bolygóközi szabadságharcot. De sokan vannak, 

akik nem így gondolják: akár harcolni is készek a világ új uraiért.  
 

Április 6. szombat, 15:00 

ÍGY NEVELD A SÁRKÁNYODAT 3.   
magyarul beszélő, amerikai animációs kalandfilm, 104’, 2019  

Rendező: Dean Deblois 
 

Hablaty és Fogatlan végre megtalálják igazi rendeltetésüket. 

Hablaty a falu főnöke lesz Astriddal az oldalán, míg Fogatlan a 

sárkányok vezérévé válik. Ám az eddig látott legsötétebb 

veszedelem – és egy Éjfúria lány felbukkanása – még sosem 

tapasztalt módon teszi próbára hőseink barátságát.  
 

Április 6. szombat, 17:00 

APRÓ MESÉK  
magyar romantikus thriller, történelmi film, 112’, 2019  

Rendező: Szász Attila 

Főszereplők: Szabó Kimmel Tamás, Kerekes Vica 
 

Hónapokkal a II. világháború után zűrzavar és bizonytalanság 

uralkodik. Egy szélhámos megpróbál hasznot húzni a zavaros 

időkből, és amikor menekülnie kell Pestről, egy titokzatos nő és a 

fia nyújt számára menedéket. Miközben háborús démonjaival vi-

askodik, szenvedélyes szerelmi viszonyba keveredik a nővel, aki-

nek a férje bármelyik nap hazatérhet a frontról.  
 

Április 6. szombat, 19:15 

ELRABOLT VILÁG 
magyarul beszélő, amerikai thriller, sci-fi, 109’, 2019  
 

Április 11. csütörtök, 19:15  

TESTVÉRLÖVÉSZEK  
feliratos, amerikai-francia-spanyol western-vígjáték, 121’, 2018  

Rendező: Jacques Audiard 

Főszereplők: Joaquin Phoenix, John C. Reilly  
 

Charlie és Eli Sisters fivérek és gyilkosok. Kezükhöz bűnözők és 

ártatlanok vére tapad, és a bandita létformán kívül nem ismernek 

mást. Az idősebb fivér mégis mer rendes életről álmodozni. A fi-

atalabb, iszákos Charlie élvezettel veszi át a főnöki posztot a duó 

akcióiban. Útjuk átvezet az északnyugati vidéken, majd egy ve-

szélyes bordélyházba, és végezetül a kaliforniai aranylázhoz. Ez 

az utazás próbára teszi a családi köteléket, de lehet, hogy most 

akadnak rá arra, ami még megmaradt az emberségükből?  
 

Április 12. péntek, 17:00 

TESTVÉRLÖVÉSZEK  
feliratos, amerikai-francia-spanyol western-vígjáték, 121’, 2018  
 

Április 12. péntek, 19:15 
MI  

magyarul beszélő, amerikai horror, thriller, 120’, 2019  

Rendező: Jordan Peele 

Főszereplők: Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth Moss 
 

Adelaide visszatér gyermekkori otthonába családjával. A nőt egy 

gyermekkori trauma kísérti, és most különös egybeesések sorával 

találja szemben magát. Paranoiája egyre fokozódik. Miután eltöl-

tenek egy feszült napot a barátaikkal a parton, visszatérnek a nya-

ralóba. Amikor besötétedik, észreveszik egy család sziluettjét, 

akik egymás kezét fogva állnak, és furcsán ismerősnek tűnnek.  
 

Április 13. szombat, 15:00 

DUMBÓ 
magyarul beszélő, amerikai animációs fantasy, 111’, 2019  

Rendező: Tim Burton 

Főszereplők: Eva Green, Colin Farrel, Danny De Vito 
 

Max, a cirkuszigazgató Holt és gyermekei segítségét kéri egy 

kiselefánt gondozásához, akit túlméretezett fülei nevetség 

tárgyává tesznek. Amikor rájönnek, hogy képes repülni, a cirkusz 

élete fordulatot vesz, magára irányítva egy üzletember figyelmét 

is, aki varázslatos vastagbőrűeket gyűjt műsorához. Dumbó új 

magasságokban szárnyalhat, mígnem Holt megtudja, hogy a 

csillámporos külső mögött Dumbó új otthona sötét titkokat rejt.  
 

Április 13. szombat, 17:00 

APRÓ MESÉK  
magyar romantikus thriller, történelmi film, 112’, 2019  
 

Április 13. szombat, 19:15 
MI  

magyarul beszélő, amerikai horror, thriller, 120’, 2019  
 

Április 18. csütörtök, 17:00 

DUMBÓ 
magyarul beszélő, amerikai animációs fantasy, 111’, 2019  
 

Április 18. csütörtök, 19:15 

KEDVENCEK TEMETŐJE  
magyarul beszélő, amerikai horror, 101’, 2019  

Rendező: Kevin Kolsch, Dennis Wildmeyer 

Főszereplők: Jason Clarke, Amy Seimetz, John Lithgow 
 

Louis Creed családjával Bostonból kiköltözik vidékre. Louis a 

család új otthona mellett, az erdő mélyén felfedez egy rejtélyes 

temetkezési helyet. Amikor beüt a tragédia, segítséget kér a fura 

szomszédtól, ezzel egy veszélyes láncreakciót indítva el, amely 

felszabadít egy gonosz erőt, és szörnyű következményekkel jár.  
 

Április 19. péntek, 17:00 

ÍGY NEVELD A SÁRKÁNYODAT 3.   
magyarul beszélő, amerikai animációs kalandfilm, 104’, 2019  

mailto:mozi@visegrad.hu
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Április 19. péntek, 19:15 

SHAZAM!  
magyarul beszélő, amerikai akciófilm, fantasy, 132’, 2019  

Rendező: David F. Sandberg 

Főszereplők: Zachary Levi, Adam Brody, Jack Dylan Grazer 
 

Billy 14 éves és nem a legnépszerűbb srác az iskolában, de Sha-

zam, a varázsló mégis kiválasztja. Amikor a srác hangosan ki-

mondja a varázsló nevét, igazi szuperhőssé válik. Az új helyzet 

hatalmas buli, de van benne valami nehéz, hiszen nincs szuperhős 

főgonosz nélkül. És a gyerekből lett hősnek nemsokára már a vi-

lág megmentésén kell ügyködnie, és egy óriási csatában kell bi-

zonyítania, hogy nem véletlenül került a szűk, piros kezeslábasba.  
 

Április 20. szombat, 15:00 

DUMBÓ 
magyarul beszélő, amerikai animációs fantasy, 111’, 2019  
 

Április 20. szombat, 17:00 

KEDVENCEK TEMETŐJE  
magyarul beszélő, amerikai horror, 101’, 2019  
 

Április 20. szombat, 19:15 

SHAZAM!  
magyarul beszélő, amerikai akciófilm, fantasy, 132’, 2019  
 

Április 23. kedd, 18:00  

FERENC PÁPA - EGY HITELES EMBER 
svájci-amerikai dokumentumfilm, 96’, 2018  

Rendező: Wim Wenders 
 

A film jóvoltából Ferenc pápa utazásaiba és vallással kapcsolatos 

nézeteibe nyerhetünk betekintést, miközben olyan általános té-

mákkal kapcsolatos kérdésekre ad őszinte, komoly, olykor hu-

morral fűszerezett válaszokat, mint a halál, a társadalmi és gazda-

sági egyenlőtlenségek, az ökológia, valamint a család szerepe.  
 

Április 24. szerda, 18:00 

PIEDONE NYOMÁBAN 
magyar portréfilm, 90’, 2019 

Rendező: Király Levente 
 

A portréfilm amellett, hogy elénk tárja a legendás színész életmű-

vét, egy kivételes személyiség kevéssé ismert arcát is bemutatja. 

Bud Spencerről kevesen tudják, hogy mélyen vallásos ember és 

példás családapa volt, öt nyelven beszélt és három egyetemet is 

elvégzett. Emellett amatőr bokszoló, autóversenyző, rögbi játé-

kos, olasz úszóbajnok és vízilabdázó is volt.  
 

Április 25. csütörtök, 19:15  

COLETTE 
magyarul beszélő, angol-amerikai életrajzi film, 111’, 2018  

Rendező: Wash Westmoreland  

Főszereplők: Keira Knightley, Dominic West, Fiona Shaw 
 

A 20. század hajnalán Colette, a vidéki lány hozzámegy egy pári-

zsi íróhoz. Megbabonázva tapasztalja meg a főváros szellemi és 

kulturális pezsgését. Férje meggyőzi, hogy legyen a szellemírója, 

azaz a férfi nevében jelentesse meg életrajzi ihletésű történeteit. 

A könyv szenzációt arat, és a kulturális élet egyik fő beszédtémá-

jává válik. A sikerek a női egyenjogúsági mozgalom úttörőjévé 

emelik Colette-et, aki nemcsak a konvenciókkal száll szembe, de 

forradalmasítja az irodalmat, a divatot és a nemi szerepeket is.  
 

Április 26. péntek, 17:00 

MIA ÉS A FEHÉR OROSZLÁN  
magyarul beszélő, francia családi film, 98’, 2018  

Rendező: Gilles de Maistre 

Főszereplők: Daniah De Villiers, Mélanie Laurent 
 

Mia élete fenekestül felfordul, mikor a családja elhagyja Londont, 

és egy oroszlánfarmon kezdenek dolgozni. Amikor megszületik 

Charlie, a fehér oroszlán, a kislány újra rátalál a boldogságra, és 

különleges barátságot köt a kölyökkel. Mikor azonban Charlie be-

tölti harmadik évét, Mia rábukkan egy titokra. Attól fél, hogy 

Charlie-nak baja eshet, ezért megszökik vele, hogy találjanak egy 

helyet, ahol az oroszlán szabadon élheti az életét.  
 

Április 26. péntek, 19:15 

BOSSZÚÁLLÓK: VÉGJÁTÉK  
magyarul beszélő, amerikai akció-kalandfilm, 180’, 2019 

Rendező: Anthony Russo, Joe Russo 

Főszereplők: Brie Larson, Robert Downey Jr., Josh Brolin  
 

Thanos súlyos tette, amivel elpusztította az univerzum élőlényei-

nek felét és megtörte a Bosszúállókat, a megmaradt hősöket egy 

végső összecsapásra készteti a Marvel  Stúdió 21 korábbi filmjét 

megkoronázó, nagyszabású fináléban. 
 

Április 27. szombat, 15:00 

MIA ÉS A FEHÉR OROSZLÁN  
magyarul beszélő, francia családi film, 98’, 2018  
 

Április 27. szombat, 17:00 

COLETTE 
magyarul beszélő, angol-amerikai életrajzi film, 111’, 2018  
 

Április 27. szombat, 19:15 

BOSSZÚÁLLÓK: VÉGJÁTÉK  
magyarul beszélő, amerikai akció-kalandfilm, 180’, 2019 
 

Május 2. csütörtök, 19:15  

EGY FIÚ HAZATÉR  
magyarul beszélő, amerikai dráma, 103’, 2018  

Rendező: Peter Hedges 

Főszereplők: Julia Roberts, Lucas Hedges 
 

Ben az a fajta fiú, akit mindenki kedvel, élete mégis rossz irányba 

tart, és senki sem érti, miért. Szinte teljesen kikerült családja látó-

köréből, mígnem karácsony napján váratlanul felbukkan házuk 

udvarán. Édesanyja tárt karokkal várja rég nem látott fiát, ám ha-

mar világossá válik, hogy Ben korántsem számolt le démonjaival.  
 

Május 3. péntek, 17:00 

EGY FIÚ HAZATÉR  
magyarul beszélő, amerikai dráma, 103’, 2018  
 

Május 3. péntek, 19:15 

SARKVIDÉK  
magyarul beszélő, izlandi kalandfilm, dráma, 98’, 2018  

Rendező: Joe Penna 

Főszereplők: Mads Mikkelsen 
 

Egy repülőgép baleset túlélője az Északi-sarkon várja megmen-

tőit. De a segítség a legrosszabbkor érkezik és egy kíméletlen hó-

vihar közepette a helikopter lezuhan. A férfi nehéz döntés előtt 

áll: várjon a roncsok között egy másik csapat érkezésére vagy 

vágjon neki a végeláthatatlan jégmezőnek a túlélés reményében?  
 

Május 4. szombat, 15:00 

CSODAPARK 
magyarul beszélő, amerikai-spanoyl animációs kalandfilm, 85’, 2019  

Rendező: Josh Appelbaum, André Nemec 
 

June, az élénk fantáziájú kislány felfedezi, hogy az erdőben egy 

hihetetlen vidámpark van elrejtve. A csodapark tele van fantasz-

tikus játékokkal és vicces állatokkal, ugyanakkor nagy fejetlenség 

uralkodik. June rájön, hogy a park a saját képzeletének szülötte, 

így rá vár a feladat, hogy az állatokkal összefogva megmentse ezt 

a varázslatos helyet, és újra megteremtse a csodát a csodaparkban.  
 

Május 4. szombat, 17:00 

MOST VAN MOST 
magyar játékfilm, 90’, 2019 

Rendező: Szajki Péter 

Főszereplők: Tompos Kátya, Mohai Tamás 
 

Szilvi hirtelen döntésből lelép az esküvőjéről és beugrik egy sza-

badnapos taxis autójába. Petya laza, humoros srác, aki megunta a 

jogászkodást, és helyette taxiba ült. Egyetlen nap alatt körbeutaz-

zák Budapestet és környékét, még a Balaton-felvidékre is eljut-

nak. A vagány road movie egyszerre ötvözi egy romantikus víg-

játék és egy érzelmes dráma elemeit.  
 

Május 4. szombat, 19:15 

SARKVIDÉK  

magyarul beszélő, izlandi kalandfilm, dráma, 98’, 2018  


