
A FILMSZEREDA–FILMTETTFESZT PROGRAMJA 

2020. szeptember 15–20. 

 

 

FILMSZEREDA  

 

Kedd, szeptember 15.:  

17.30 óra: fesztiválmegnyitó és nyitófilm: Pesti Balhé – 104 p, magyar akció-vígjáték, 

2020, román nyelvű felirattal – jegyár: 25,00 lej / Mikó-vár 

21.00 óra: Babyteeth – 120 p, ausztrál film, 2019, az idei TIFF fődíjasa, magyar nyelvű 

felirattal – jegyár: 25,00 lej / Csíki Mozi 

 

Szerda, szeptember 16.:  

16.00 óra: Békeidő – 92 p, magyar filmdráma, 2020, román nyelvű felirattal – jegyár: 

20,00 lej / Mikó-vár 

18.00 óra: Corpus Christi – 116 p, lengyel filmdráma, 2019, magyar nyelvű felirattal – 

jegyár: 20,00 lej / Mikó-vár 

21.00 óra: Tipografic Majuscul – 128 p, román filmdráma, 2020, magyar nyelvű 

felirattal – jegyár: 25,00 lej / Csíki Mozi 

 

Csütörtök, szeptember 17.:  

16.00 Foglyok – 100 p, magyar filmdráma, 2019, román nyelvű felirattal – jegyár: 20,00 

lej / Mikó-vár 

18.00 Acasa, My Home – 86 p, román dokumentumfilm, 2020, magyar nyelvű felirattal 

– jegyár: 20,00 lej / Mikó-vár 

21.00 Seveled – 90 p, magyar romantikus vígjáték, 2019, román nyelvű felirattal – 

jegyár: 25,00 lej / Csíki Mozi 

 

 

FILMTETTFESZT 

 

Péntek, szeptember 18.:  

17.30 óra: Visky Ábel: Mesék a zárkából – 75 p, dokumentumfilm – jegyár: 10,00 lej / 

Mikó-vár 

20.00 óra: Zsolnay Pál: Fotográfia – 77 p, 1973-as magyar film, román nyelvű felirattal 

– jegyár: 10,00 lej / Csíki Mozi 

 

Szombat, szeptember 19.:  

11.00 óra: Bácskai Lauró István: Keménykalap és krumpliorr – vetítés gyerekeknek, 

román nyelvű felirattal – jegyár: 10,00 lej / Mikó-vár 

17.00 óra: Kocsis Ágnes: Éden – 153 p, magyar–román filmdráma, 2018, román nyelvű 

felirattal – jegyár: 20,00 lej / Mikó-vár 

20.30 óra: Hartung Attila: FOMO – megosztod és uralkodsz – 91 p, magyar dráma, 

2019, román nyelvű felirattal – jegyár: 20,00 lej / Csíki Mozi 

 

Vasárnap, szeptember 20.:  

17.30 óra: Szász Attila: Apró mesék – 112 p, magyar romantikus thriller, történelmi 

film, 2019, román nyelvű felirattal – jegyár: 20,00 lej / Mikó-vár 

20.30 óra: Nagy Zoltán: Szép csendben – 80 p, magyar játékfilm, 2019, román nyelvű 

felirattal – jegyár: 20,00 lej / Csíki Mozi 

https://www.youtube.com/watch?v=V-Rp4-dQruQ

