
NOVEMBERI 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! Egyes premierdátumok az aktuális járványhelyzet miatt a későbbiekben változhat-
nak, ezért kérjük, kísérjék figyelemmel hetente frissített honlapunkat és Facebook oldalunkat! 

 
November 5. csütörtök, 18:00 
TENET 
szinkronizált, angol-amerikai-kanadai akcióthriller, 150’, 2020  
Rendező: Christopher Nolan 
Főszereplők: John David Washington, Kenneth Branagh 
 

A legsikeresebb Batman-trilógia és az Eredet rendezője ismét 
egyedi és meghökkentő fordulatokban gazdag thrillert rende-
zett, amelyen egy angol kémnek kellene megmentenie a Földet 
a pusztulással fenyegető katasztrófától. Ám a szuperügynök-
nek nemcsak az idegen hatalmak embereivel, hanem a legna-
gyobb ellenséggel, az Idővel is meg kell küzdenie.  
 

November 6. péntek, 17:00 
MAGDOLNA 
magyar játékfilm, 97’, 2020  
Rendező: Buvári Tamás 
Főszereplők: Buvári Villő, Nagy Katica 
 

Bódi Mária Magdolna rövid életét a Balaton-felvidéken töltöt-
te, több településen élt és dolgozott cseléd szüleivel és testvé-
reivel. A munka mellett minden idejét imádságban, a betegek, 
nélkülözők segítésével töltötte. Tisztasága és lánytársai védel-
mezése közben ölték meg 23 éves korában. A film Magdolna 
életének két napjára fókuszál. Az egyik 1933 nyarán játszódik, 
a 12 éves Magdolna egy csodás, ugyanakkor tanulságos napját 
bemutatva. A másik Magdolna életének utolsó napja, melyet a 
reményvesztettség és a félelem ural, s közben környezetéből 
kiemelkedik alakja, ahogy a végsőkig tartja a lelket társaiban.  
 

November 6. péntek, 19:15 
NYÍLT TITKOK 
szinkronizált, német vígjáték, romantikus dráma, 111’, 2019  
Rendező: Bora Dagtekin 
Főszereplők: Florian David Fitz, Jella Haase, Elyas M'Barek  
 

Heten egy baráti vacsorán. Hogyan lehetne izgalmasabb az 
este? Egy játékkal, melynek lényege, hogy a vacsora alatt 
beérkező hívásokat vagy üzeneteket együtt fogadják. Mindenki 
kiteszi az asztalra a telefonját, mert ugyebár senkinek nincs 
titka a többiek előtt. És innen indul a káosz.  
 

November 7. szombat, 15:00 
ÁLOMÉPÍTŐK 
szinkronizált, dán animációs családi film, 81’, 2020 
Rendező: Kim Hagen Jensen, Tonni Zinck 
 

Minna élete a feje tetejére áll, amikor apja új menyasszonya és 
annak lánya beköltözik hozzájuk. Jenny kiállhatatlan és Minna 
minden erőfeszítése ellenére sem tud közelebb kerülni hozzá. 
Egy éjszaka felfedez egy varázslatos világot, ahol hatalmas 
színpadokon készülnek az álmaink, szorgos kis álommunkások 
segítségével. Mikor rájön, hogyan tudja befolyásolni az embe-
reket az álomépítők segítségével, igyekszik Jenny álmaiba is 
beférkőzni, hogy végre igazi család lehessen belőlük.  
 

November 7. szombat, 17:00 
NYÍLT TITKOK 
szinkronizált, német vígjáték, romantikus dráma, 111’, 2019  
 

November 7. szombat, 19:15 
TENET 
szinkronizált, angol-amerikai-kanadai akcióthriller, 150’, 2020  
 

5. EURÓPAI ART MOZI NAP 
November 8. vasárnap, 16:00 
GUNDA 
fekete-fehér, norvég-amerikai dokumentumfilm, 93’, 2020 
Rendező: Viktor Kosakovskiy 
 

Gunda egyike a világon élő egymilliárd sertésnek. Ő is azért 
született meg, hogy beteljesítse a sorsot, amit az emberiség 
szánt neki: utódokat szüljön, majd élelemként szolgáljon. 
Gunda idilli környezetben neveli malacait, minden egyes nap-
pal közelebb jutva az elkerülhetetlenhez. Intim portré egy 
állatcsaládról, mely egyben megdöbbentő erővel és különleges 
vizuális megközelítéssel tesz fel súlyos morális kérdéseket.  
 

November 8. vasárnap, 18:00 
BECSÚSZÓ SZERELEM 
magyar romantikus vígjáték, 92’, 2020  
Rendező: Nagy Viktor Oszkár 
Főszereplők: Ötvös András, Gombó Viola Lotti 
 

Gyula, az elkötelezett fociultra és felesége, Mariann gyereket 
szeretnének. Ám kiderül, hogy a férfi meddő és az örökbefo-
gadás lehetősége is elszáll. Mariann utolsó esélyként megálla-
podik egy roma lánnyal, hogy születendő gyermekét maguk-
hoz veszik. Gyulának ettől fogva folyamatosan trükköznie kell, 
hogy ne bukjon le a rasszista focirajongó barátai előtt, ráadásul 
Ámor nyilai a legváratlanabb helyről találnak a szívébe. 
 

November 8. vasárnap, 20:00 
NAPSUGÁR 
feliratos, olasz-lengyel filmdráma, 100’, 2019 
Rendező: Carlo Sironi 
Főszereplők: Sandra Drzymalska, Claudio Segaluscio 
 

Ermanno kisebb lopásokból él, napjait pénznyerő automaták-
kal tölti. Lena azért megy Olaszországba, hogy jó pénzért 
örökbe adja születendő gyermekét és új életet kezdjen. Egy 
párnak adják ki magukat, hogy a fiú nagybátyja a rokonság 
révén örökbe fogadhassa a gyermeket. Sole koraszülöttként jön 
világra, ezért mielőtt az örökbefogadókhoz kerül, szoptatni 
kell. Lena próbál érzéketlen maradni, ám ezzel falat emel maga 
és Ermanno közé, aki egyre jobban megszereti a kislányt.  
 

November 12. csütörtök, 18:00 
MAGDOLNA 
magyar játékfilm, 97’, 2020  
 

November 13. péntek, 17:00 
BECSÚSZÓ SZERELEM 
magyar romantikus vígjáték, 92’, 2020  
 

November 13. péntek, 19:15 
BŰVÖLET – AZ ÖRÖKSÉG 
szinkronizált, amerikai fantasy, horror-dráma, 2020  
Rendező: Zoe Lister-Jones 
Főszereplők: Gideon Adlon, Cailee Spaeny, David Duchovny 
 

Hannah anyja férjhez megy, és beköltöznek az új apuka házá-
ba. A suliban csak három fura csaj fogadja be, szükségük van 
ugyanis rá boszorkányos játékukhoz. De nem tudják, hogy 
Hannah különleges képességekkel rendelkezik, és amikor 
kiegészül a rituális kör, megtörténik a csoda – de gonosz erők 
szabadulnak el, és egyre furcsább dolgok történnek.  

mailto:mozi@visegrad.hu
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November 14. szombat, 15:00 
TROLLOK A VILÁG KÖRÜL 
szinkronizált, amerikai animációs vígjáték, 94’, 2020  
Rendező: Walt Dohrn, David P. Smith 
 

Minden csupa csillám és boldogság Trollvárosban, amíg Pi-
pacs királynő és Ágas meglepő felfedezést nem tesznek: van-
nak más troll világok is az övéken túl, és mindegyikben más 
zenei irányzat az úr. Amikor egy titokzatos fenyegetés az or-
szág összes trollját veszélybe sodorja, barátaikkal nekivágnak 
a nagyszabású expedíciónak, hogy végrehajtsák a lehetetlent, 
és harmóniát hozzanak létre a különféle trollok között.  
 

November 14. szombat, 17:00 
BECSÚSZÓ SZERELEM 
magyar romantikus vígjáték, 92’, 2020  
 

November 14. szombat, 19:15 
BŰVÖLET – AZ ÖRÖKSÉG 
szinkronizált, amerikai fantasy, horror-dráma, 2020  
 

November 19. csütörtök, 18:00 
LUFI 
feliratos, kínai filmdráma, 102’, 2019  
Rendező: Pema Tseden 
Főszereplők: Jinpa, Yangshik Tso, Sonam Wangmo 
 

A Lufi egy költői, filozofikus meditáció a kínai egykepolitiká-
ról, a modern és tradicionális értékek konfliktusáról. Dargye és 
felesége Tibet egyik eldugott szegletében él. Három gyerme-
kük közül még csak egy iskolás, a másik kettőről nagyapjuk 
segít gondoskodni. Egy apró félreértés azonban megtöri a 
harmóniáját, és kínos komplikációkkal kell szembesülniük. A 
párnak döntenie kell: a buddhista tanítások, vagy a modern 
társadalom által diktált értékek szerint folytassák az életüket?  
 

November 20. péntek, 17:00  
LUFI 
feliratos, kínai filmdráma, 102’, 2019  
 

November 20. péntek, 19:15 
BOSZORKÁNYOK 
szinkronizált, amerikai családi kalandfilm, vígjáték, 2020  
Rendező: Robert Zemeckis 
Főszereplők: Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci 
 

Egy kisfiú kénytelen a nagymamájához költözni. Összeismer-
kednek néhány különleges, és megtévesztően kedves nővel, 
akikről kiderül, hogy boszorkányok. Amikor a nagyi menteni 
próbálja unokáját, pont oda keverednek, ahol a Legfőbb Bo-
szorkány összegyűjtötte az összes kolléganőjét, mert van egy 
szörnyű terve. Mit tehet egy kissrác, ha boszorkányok közé 
keveredik? Fogalma sincs: de megpróbálja feltalálni magát.  
 

November 21. szombat, 15:00 
TROLLOK A VILÁG KÖRÜL 
szinkronizált, amerikai animációs vígjáték, 94’, 2020  
 

November 21. szombat, 17:00 
BOSZORKÁNYOK 
szinkronizált, amerikai családi kalandfilm, vígjáték, 2020  
 

November 21. szombat, 19:15 
FUSS 
szinkronizált, amerikai thriller, 90’, 2020  
Rendező: Aneesh Chaganty 
Főszereplők: Sarah Paulson, Kiera Allen 
 

Van valami természetellenes, sőt baljóslatú kapcsolat Chloe és 
anyja, Diane között. Diane teljes elszigeteltségben nevelte 
lányát annak születése óta, kontrollálva minden mozdulatát, és 
vannak olyan titkok, amiket Chloe csak most kezd megérteni.  

November 25. szerda, 18:00 
IDIOT PRAYER - 
NICK CAVE ALONE AT ALEXANDRA PALACE 
Rendező és főszereplő: Nick Cave 
 

A 2020 júniusában online nézhető koncertként rögzített felvé-
telt - melyben Nick Cave saját szerzeményeit adja elő szóló-
ban, zongorán kísérve - most kibővített moziváltozatban láthat-
ják a rajongók. Sajátos hangulata a bezártsággal, elszigetelt-
séggel és bizonytalansággal teli hónapokat tükrözi. 
 

November 26. csütörtök, 18:00 
SPIRÁL 
magyar filmdráma, 100’, 2020  
Rendező: Felméri Cecília 
Főszereplők: Borbély Alexandra, Bogdan Dumitrache, Kiss 
Diána Magdolna 
 

Egy férfi és két nő különös háromszögtörténete bontakozik ki 
egy tóparti házban. A titokzatos módon eltűnt apáról a fiúra 
hagyományozott horgásztó egy elszigetelt, varázslatos világ. 
Halak, madarak, vadállatok békésnek tűnő otthona. A felszín 
alatt azonban titkok lappanganak és az évszakok körforgásával 
együtt a tavat gondozó férfi és két nő baljós története is betel-
jesedik. Lélektani krimi az elengedésről, az ismétlődő kapcso-
latokról, a konfliktusokról és a szembenézés nehézségeiről.  
 

November 27. péntek, 17:00 
SPIRÁL 
magyar filmdráma, 100’, 2020  
 

November 27. péntek, 19:15 
ELVÁLTAK KLUBJA 
szinkronizált, francia vígjáték, 108’, 2020  
Rendező: Michaël Youn 
Főszereplők: Matt Aleander, Aleandre Coquelle, Julien David 
 

Ben még mindig őrülten szerelmes. Egészen addig, amíg egy 
fogadáson, több száz ember jelenlétében tanúja lesz, ahogy 
felesége a főnökével kamatyol. A nagy depizés közepette buk-
kan fel régi haverja, a szintén elvált Patric. A pároshoz hama-
rosan újabb elvált tagok csatlakoznak, majd megalapítják az 
Elváltak klubját, ahol egymást követik a vad bulik. Ám amikor 
Ben találkozik Marionnal, a dolgok kezdenek bonyolódni.  
 

November 28. szombat, 15:00 
KUTYÁK ÉS MACSKÁK 3.: A MANCS PARANCS 
szinkronizált, amerikai családi vígjáték, 84’, 2020  
Rendező: Sean McNamara 
 

A kutyák és macskák között teljes a béke. De amikor egy rejté-
lyes főgonosz rafinált tervével egymásnak ugrasztja őket, csak 
egy lusta blöki és egy tériszonyos cica marad, aki megkereshe-
ti Pablót, a világuralomra törő kakadut. De nemcsak a 
főgonosz hollétét kell kiszagolniuk, hanem tizenéves gazdáik 
problémáit is nekik kell megoldaniuk.  
 

November 28. szombat, 17:00 
ELVÁLTAK KLUBJA 
szinkronizált, francia vígjáték, 108’, 2020  
 

November 28. szombat, 19:15 
A TULAJOK 
szinkronizált, angol thriller, 92’, 2020  
Rendező: Julius Berg 
Főszereplők: Ian Kenny, Rita Tushingham, Maisie Williams  
 

Néhány fiatal házak kifosztásával igyekszik könnyű pénzhez 
jutni. Úgy gondolják, megtalálták a tökéletes célpontot egy idős 
házaspár személyében. A betörés azonban nem várt fordulatot 
vesz, amikor a pár idő előtt hazaér. Ahogy az öregek egyre fur-
csábban és fenyegetőbben kezdenek viselkedni, a fiatalok mene-
külőre fognák, de talán soha nem hagyhatják már el a házat. 


