
MÁRCIUSI MOZIMŰSOR 
 

Belépőjegy: 1.000,- Ft, Kedvezményes jegy: 700,- Ft (18 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! 
 

Március 5. csütörtök, 19:15 

AMANDA 
feliratos, francia film, 107’, 2018 

Rendező: Mikhaël Hers 

Főszereplők: Ophélia Kolb, Vincent Lacoste, Stacy Martin 
 

A huszonéves David Párizsban él, bedolgozik egy airbnb la-

kásban, és segít nővérének, Sandrine-nak, aki egyedül neveli a 

hétéves Amandát. Mindeközben románc bontakozik ki közte 

és Lena, egy zongorista lány között. A gondtalan hétköznapok 

azonban egyszeriben véget érnek, amikor terrormerényletet 

hajtanak végre, amely során Sandrine meghal, Lena pedig 

megsebesül. Davidra hirtelen rászakad a gyász és a felelősség. 

Egyedül kell megbirkóznia a fájdalommal, gondoskodnia a kis 

Amandáról, és ápolni Lena lelkét. Korábbi életét elveszíti, az 

élet azonban nem áll meg, a veszteségekkel együtt is élnie kell 

a mindennapokat, amely új boldogságot is tartogat a számára.  
 

Március 6. péntek, 17:00 

ELŐRE 
magyarul beszélő, amerikai animációs film, 103’, 2020 

Rendező: Dan Scanlon 
 

Egy városi fantáziavilágban két tizenéves elf-fivér nem min-

dennapi küldetésre indul, hogy kiderítsék, maradt-e még némi 

varázslat a világban. 
 

Március 6. péntek, 19:15 

A VÁGYAK SZIGETE 
magyarul beszélő, amerikai misztikus horror, 110’, 2020 

Rendező: Jeff Wadlow 

Főszereplők: Portia Doubleday, Lucy Hale, Michael Peña 
 

Valahol a Csendes-óceán egy elhagyott részén egy különleges 

intézmény működik egy csodálatos szigeten. Az itt dolgozók-

nak csupán egy feladatuk van: hogy aki a szigetre jön, annak 

megvalósuljon élete legelérhetetlenebb, legmerészebb álma. 

Mindenki csupán egyetlen lehetőséget kap, de aki eljut ide, az 

nem marad ki abból, amire vágyik - nincs határ, nincs korlát, 

nincs szabály. Mert az álmok valóra válhatnak – de rettentés 

árat kell fizetni értük.  
 

Március 7. szombat, 15:00 

ELŐRE 
magyarul beszélő, amerikai animációs film, 103’, 2020 
 

Március 7. szombat, 17:00 

AMANDA 
feliratos, francia film, 107’, 2018 
 

Március 7. szombat, 19:30 

A VÁGYAK SZIGETE 
magyarul beszélő, amerikai misztikus horror, 110’, 2020 
 

Március 12. csütörtök, 19:15  

EGY ESŐS NAP NEW YORKBAN 
magyarul beszélő, amerikai romantikus vígjáték , 92’, 2019  

Rendező: Woody Allen 

Főszereplők: Elle Fanning, Timothée Chalamet, Jude Law 
 

Woody Allen romantikus komédiája egy főiskolás szerelmes-

pár, Gatsby és Ashleigh történetét meséli el. A pár tervei a 

New Yorkban töltött romantikus hétvégéről egy csapásra füst-

be mennek, amikor a napos idő esősbe fordul. Hamarosan 

elsodródnak egymás mellől, ami csak a kezdete a véletlen 

találkozások és furcsa kalandok hosszú sorának, amit külön-

külön megélnek.  
 

Március 13. péntek, 17:00 
NYOMORULTAK 
feliratos, francia bűnügyi dráma, thriller, 102’, 2019 

Rendező: Ladj Ly 

Főszereplők: Damien Bonnard, Alexis Manenti, Issa Perica 
 

Stephane vidéki rendőr, és nemrég költözött Párizsba és egy 

civil ruhás bűnüldöző egységhez kerül a város legproblémá-

sabb negyedébe. A törvénytisztelő férfi számára sokkolóan hat, 

hogy kollégái az erőszaktól sem riadnak vissza, és teljesen 

szabadon értelmezik a törvényeket. A csapat tagja a rasszista 

Chris és az afrikai származású, muszlim Gwanda, akik nem 

kímélik a külváros lakóit, s maguk is elsüllyednek a korrupció 

és bűn mocsarában. A férfinak rá kell döbbennie, hogy a kör-

nyéken sajátos igazságszolgáltatás működik, ahol a békét a 

bűnbandák tartják fenn, törékeny alkuk és pillanatnyi megálla-

podások alapján. S elég egy szikra, hogy fellángoljon a megál-

líthatatlan erőszak.  
 

Március 13. péntek, 19:15 

A LÁTHATATLAN EMBER 
magyarul beszélő, amerikai-ausztrál horror, thriller, 110’, 2020 

Rendező: Leigh Whannel 

Főszereplők: Elisabeth Moss, Johnny Depp, Aldis Hodge 
 

Cecilia egy erőszakos kapcsolat csapdájában vergődik egy 

gazdag és briliáns tudóssal, de egyszer csak úgy dönt, hogy 

megszökik és elrejtőzik. Ám amikor Cecilia exe öngyilkossá-

got követ el, és hatalmas vagyonának egy jelentős részét fele-

ségére hagyja, a nő arra gyanakszik, hogy férje halála csak 

színjáték volt. Amikor a hátborzongató események sora halálos 

fordulatot vesz, és szerettei életét veszélyezteti, Cecilia elméje 

kezd megbomlani, és kétségbeesetten próbálja bizonyítani, 

hogy kísérti őt valaki, akit senki sem lát.  
 

Március 14. szombat, 15:00 

ELŐRE 
magyarul beszélő, amerikai animációs film, 103’, 2020 
 

Március 14. szombat, 17:00 

EGY ESŐS NAP NEW YORKBAN 
magyarul beszélő, amerikai romantikus vígjáték , 92’, 2019  
 

Március 14. szombat, 19:30 

A LÁTHATATLAN EMBER 
magyarul beszélő, amerikai-ausztrál horror, thriller, 110’, 2020 
 

Március 19. csütörtök, 19:15 

NYOMORULTAK 
feliratos, francia bűnügyi dráma, thriller, 102’, 2019 
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Március 20. péntek, 17:00 

TESS ÉS ÉN – ÉLETEM LEGFURCSÁBB HETE 
magyarul beszélő, holland-német családi vígjáték, 82’, 2019  

Rendező: Steven Wouterlood 

Főszereplők: Josephine Arendsen, Sonny Coops Van Utteren 
 

A vakáció első napján a bátyám eltörte a lábát. Szóval elég 

rosszul járt, de nekem pont ez volt a szerencsém, mert a rende-

lőnél találkoztam Tess-szel. Tess szeme barna, és arany pöty-

työcskék vannak benne. Sosem kér bocsánatot és szeret paran-

csolgatni. Az apja nem is tud arról, hogy létezik. Csak egy hete 

van, hogy megismerje az apját. Nekem is csak egy hetem van, 

hogy vele legyek. Úgyhogy segítek neki. Hét napig vagyunk a 

szigeten, de ez életem legfurcsább és legboldogabb hete.  
 

Március 20. péntek, 19:15 

WASP NETWORK – AZ ELLENÁLLÓK 
magyarul beszélő, francia-spanyol-belga thriller, 123’, 2019  

Rendező: Olivier Assayas 

Főszereplők: Penélope Cruz,  Ana de Armas,  Edgar Ramirez  
 

Havanna, a kilencvenes évek eleje. A pilótaként dolgozó René 

González ellop egy repülőgépet, és elrepül Kubából, maga 

mögött hagyva szeretett feleségét és lányát. Miamiban kezd új 

életet, de nemsokára más kubai disszidensek követik, és szép 

lassan kialakítanak egy kémhálózatot. Azt tűzik ki küldetésük 

céljául, hogy épüljenek be az erőszakos, Castro-ellenes szerve-

zetekbe, amelyek a sziget elleni terrortámadásokért felelősek.  
 

Március 21. szombat, 15:00 

AILO – EGY KIS RÉNSZARVAS NAGY UTAZÁSA 
magyarul beszélő, finn-francia családi kalandfilm, 86’, 2018  

Rendező: Guillaume Maidatchevsky 

Narrátor: Reviczky Gábor 
 

A film egy apró rénszarvas életének első évét követi nyomon: 

hogyan tanul meg életben maradni a sarkvidéki vadon egyszer-

re zord és gyönyörű, farkastörvények uralta világában. A kö-

lyöknek fajtársaihoz hasonlóan életre-halálra szóló kihívások-

kal kell nap, mint nap szembenéznie. Felnőtté válásának törté-

nete a legértékesebb tanulságokat felmutató, szívhez szólóan 

igaz mese Lappföld lélegzetelállító, varázslatos vidékeiről.  
 

Március 21. szombat, 17:00 

TESS ÉS ÉN – ÉLETEM LEGFURCSÁBB HETE 
magyarul beszélő, holland-német családi vígjáték, 82’, 2019  
 

Március 21. szombat, 19:30 

WASP NETWORK – AZ ELLENÁLLÓK 
magyarul beszélő, francia-spanyol-belga thriller, 123’, 2019  
 

Március 25. szerda, 18:00 

A MI KODÁLYUNK 
magyar dokumentumfilm, 90’, 2020  

Rendező: Petrovics Eszter 
 

A filmben Ránki Fülöp zongoraművész és Devich Gergely 

csellóművész szemszögéből és egy száz éve elhangzott koncert 

apropóján ismerhetjük meg a 20. század egyik legjelentősebb 

muzsikusának egy kevéssé ismert arcát. A fil Kodály Zoltán 

gyermekkorát és fiatalkorát dolgozza fel, az 1910-es szerzői 

estet állítva középpontba, amelyen az I. vonósnégyes, a Kilenc 

zongoradarab, valamint a Szonáta gordonkára és zongorára 

című mű hangzott el. A főszereplők és barátaik a 2019-ben 

újból megrendezett hangverseny során nemcsak megszólaltat-

ják Kodály darabjait, de a K fiatal éveihez köthető helyszíne-

ken barangolva izgalmas gondolatokat is megosztanak egy-

mással és a nézőkkel a zeneszerző életéről és műveiről.  

Március 26. csütörtök, 19:15  

SAJNÁLJUK, NEM TALÁLTUK OTTHON 
feliratos, angol-francia-belga filmdráma, 101’, 2019  

Rendező: Ken Loach 

Főszereplők: Kris Hitchen, Debbie Honeywood 
 

Rick családja a gazdasági válság óta egyre nagyobb adóssá-

gokkal küzd. A munkanélküli családfő egyéni vállalkozásba 

kezd, egy szállító cég alvállalkozójaként csomagkézbesítőnek 

áll. Nap, mint nap keményen dolgozik, a munkanapok fárasz-

tóak, a határidők szorosak. Az elcsigázott Rick mindenáron 

próbál talpon maradni az embertelenül  kizsákmányoló vállala-

ti rendszerben. Ám felesége munkája is veszélybe kerül, ami-

kor kénytelenek eladni az autóját, s kamasz fiuk lázadásával 

szemben is egyre tehetetlenebbek.  
 

Március 27. péntek, 17:00 

SAJNÁLJUK, NEM TALÁLTUK OTTHON 
feliratos, angol-francia-belga filmdráma, 101’, 2019  
 

Március 27. péntek, 19:15 

MULAN 
magyarul beszélő, amerikai családi kalandfilm, 117’, 2020 

Rendező: Niki Caro 

Főszereplők: Yifei Liu, Jason Scott Lee, Jet Li,  Donnie Yen 
 

Egy nagyívű kalandfilm egy félelmet nem ismerő fiatal nőről, 

aki férfinak álcázza magát, hogy csatasorba állhasson a Kínát 

fenyegető északi betörők ellen. A megbecsült harcos legidő-

sebb lányaként született Hua Mulan bátor, talpraesett ifjú 

hölgy. Mikor a császár határozata értelmében minden család-

ból csatlakoznia kell egy főnek a sereghez, átveszi gyengélke-

dő apja helyét Hua Jun néven, s Kína legnagyobb harcosainak 

egyike válik belőle.  
 

Március 28. szombat, 15:00 

SONIC, A SÜNDISZNÓ 
magyarul beszélő, japán-amerikai animációs film, 100’, 2019  

Rendező: Jeff Fowler 

Főszereplők: Jim Carrey, James Marsden, Neal McDonough 
 

Sonic véletlenül hihetetlen erő birtokosa lesz. A saját védelme 

érdekében a Földön rejtőzik el, és egyetlen szabályt kell betar-

tania: nem szabad, hogy a világ tudomást szerezzen a létezésé-

ről. Ám ez nem könnyű feladat egy 15 évesnek, főleg ha az a 

15 éves Sonic képességeivel van megáldva. Így aztán nem kell 

hozzá sok, hogy felfedezze őt Tom, a szarkasztikus, ám áldott 

jó szívű zsaru. Ők ketten egy hihetetlenül akciódús kalandba 

keverednek, miközben átszelik a fél világot úgy, hogy üldözi 

őket a mániákus Dr. Robotnyik és robotszerkentyűi.  
 

Március 28. szombat, 17:00 

10 NAP ANYU NÉLKÜL 
magyarul beszélő, francia vígjáték, 104’, 2020 

Rendező: Ludovic Bernard 

Főszereplők: Franck Dubosc, Aure Atika, Gabrielle Marie 
 

Antoine-t, a sikeres HR vezetőt már nem sok választja el attól, 

hogy előléptessék. A rafinált üzletember arra azonban nem 

számít, hogy imádott felesége fogja a legnagyobb próbatétel 

elé állítani. Isabelle ugyanis úgy dönt, vakációzik egyet egye-

dül. Bár gondosan lediktálja, hogy mik is a feladatok a gyere-

kekkel arra a 10 napra, amíg ő nem lesz otthon, de hamar kide-

rül, hogy ez kevés lesz Antoine boldogulásához. 
 

Március 28. szombat, 19:15 

MULAN 
magyarul beszélő, amerikai családi kalandfilm, 117’, 2020 


