
SZEMREVALÓ FILMFESZTIVÁL
A Svájci Nagykövetség, az Osztrák Kulturális Fórum és 
a Goethe Intézet közös filmhete a német nyelvterület 
filmkultúrájából ad ízelítőt, ezúttal is eredeti nyelven, 
magyar felirattal vagy tolmácsolással. A közel 20 filmből 
álló program elsősorban társadalmi, lélektani és 
XX. száza di történelmi kérdésekkel foglalkozik. Többek 
között látható lesz Josef Hader Mérgezett egér című 
alkotása, valamint az első interaktív mozifilm, a Late Shift, 
amelyben a cselekmény alakulásáról a nézők szavazatai 
döntenek.

Művész mozi, 2017. szeptember 21–30. 

A JÉGTORONY TITKA
A kincskereső játékot érdemes kipróbálni ősszel 
a gyerekekkel. A látogatók a feladványok megoldása 
közben megismerhetik a lenyűgöző sarkvidéki tájat, és ha 
sikerül eljutniuk a kincshez, akkor a jutalom sem marad el. 

Vajdahunyadvár, 2017. szeptember 23-tól 

SZEPTEMBERI KIMENŐ

ÖSSZEÁLLÍTOTTA —
BAKA ILDIKÓ, FODOR KRISZTINA

SOROZAT —
KIMENŐ
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SZÍNHÁZAK ÉJSZAKÁJA 2017
Idén 35 színház várja a nézőket rengeteg programmal. 
A Szkéné Színházba egyebek mellett a „Keress! Találj! 
SzkéNézz!” című játékra várják a látogatókat. Aki szívesen 
bolyongana egy igazi színházi útvesztőben, az most 
nekivághat a BME labirintusának egy térképpel a kezében: 
felkutathatja a Műegyetem titokzatos épületének és 
vadregényes kertjének rejtett zugait. Lehet, hogy útközben 
I. Erzsébetbe botlik, lehet, hogy Raszkolnyikovba, 
Don Quijotéba vagy egy... csirkébe :) Aki megoldja 
a feladványokat, kincseket kap jutalmul. 

Több helyszínen, 2017. szeptember 16.

ARS SACRA FESZTIVÁL
A programsorozat célja, hogy a művészet eszközeivel 
segítse Európát visszatalálni a gyökereihez, a zsidó-
keresztény értékekhez. A fesztiválhoz évről évre 
önkéntesen csatlakoznak Magyarország legnagyobb 
múzeumai, kulturális központjai, számos galéria és 
művész. A programokat – képző- és iparművészeti 
kiállításokat, különböző műfajú koncerteket, 
színházi és irodalmi előadásokat, tárlatvezetéseket, 
gyerekprogramokat – ingyenesen látogathatja a közönség. 
Fellép többek között Bogányi Gergely zongoraművész, 
Sass Sylvia operaénekesnő, a Pro Musica Leánykar és 
meghallgathatunk egy zenés összeállítást az Erdélyi 
Helikon költőinek istenes verseiből is. 

Országszerte, 2017. szeptember 16–24.
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HOLLÓASSZONY
Ugron Zsolna kisregényéből felolvasószínházi előadás 
készült, amelyet a nagy sikerre való tekintettel 
szeptemberben újra műsorra tűznek. A címszerepben 
Hámori Gabriella, a további karaktereket Farkas 
Franciska, Lukáts Andor és Trill Zsolt szólaltatják meg, 
a narrátor Ugron Zsolna lesz. A Szilágyi Erzsébet életét 
feldolgozó műben korabeli szemtanúk mesélnek egyéni 
nézőpontokból a Hunyadiak felemelkedéséről. A történet 
nem csak egy rendkívüli asszony életéről szól, kiderül, hogy 
sokszor vér, veríték sem elegendő a dinasztiaépítéshez, és 
az is, hogy miért bujkál a boldogság az elszántak elől. 

Várkert Bazár, 2017. szeptember 22. 

LIKE A ROLLING STONE – AZ ELMÚLT ÖTVEN ÉV 
LEGNAGYOBB VILÁGSLÁGEREI A BEAT KORSZAKTÓL 
A 90-ES ÉVEKIG
A Get Closer Concerts egy világsláger-válogatással 
táncoltatja meg a közönséget, amelyhez a hangulatot 
a Chris Mattheisen és a Bonus Track Band szolgáltatja 
olyan művészekkel kiegészülve, mint Ónodi Eszter, Gryllus 
Dorka, Pásztor Anna, Simon Kornél és Thuróczy Szabolcs. 
A produkció Bob Dylan azonos című daláról kapta a nevét, 
nem véletlenül: a koncert érinti a rocktörténet fontosabb 
állomásait Dylantől Joplinon, Hendrixen és a Beatlesen 
keresztül Lenny Kravitzig.

MOM Kulturális Központ, 2017. október 2.

PLACID ATYA, AKI MEGJÁRTA A GULÁGOT
Hogyan lehet túlélni a Gulágot és derűsnek maradni? 
Erről szól az a portréfilm, amelyben a száz évet megélt 
bencés szerzetes megosztja a nézőkkel azt a négy fő 
elvet, amelynek segítségével sikerült átvészelnie életének 
megnehezebb évtizedét, és amely elvek később is sokat 
segítettek neki a derű megőrzésében. A rendező Széll Péter 
több alkalommal beszélgetett kamera előtt az atyával, ez 
lett a film alapanyaga. 

Uránia Nemzeti Filmszínház, 2017. szeptember 2. és 30.

EGY KUPAC KUFLI – MOZI AZ EGÉSZ CSALÁDNAK
A magyar mozikban augusztus 17-től látható a Dániel 
András könyvsorozata alapján készült animációs film.  
A hét kufli az Elhagyatott Rét közepén él egy kuflikupac 
lakályos üregeiben. Van köztük bátor és félénk, ráérős és 
hirtelen természetű, sokbeszédű és hallgatag, okos és...  
Na, szóval mindegyikük más és más. Akárcsak a gyere-
kek (na meg persze a felnőttek). A kuflik azt szeretik 
a legjobban, ha nem történik velük semmi, csak lustálkod-
hatnak naphosszat. Békésen induló napjuk legtöbbször 
mégis bonyodalmas kalanddá válik. Még szerencse, hogy 
a kuflik jó barátok, úgyhogy együtt még a legkacifántosabb 
helyzeteket is meg tudják oldani! A film a KEDD Animációs 
Stúdióban készült. 

Országszerte a mozikban, 2017. augusztus 17-től
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KÉTELY
A darab budapesti premierje szeptemberben lesz, 
a főszerepeket Fekete Ernő és Udvaros Dorottya játsszák. 
A történet 1964-ben játszódik, a bronxi St. Nicholas 
Egyházi Iskola igazgatónője, Aloysius nővér kemény 
kézzel és alapvető gyanakvással kezeli a gondjaira bízott 
gyerekeket. Az iskola azonban új tanítót kap Flynn atya 
személyében, aki modern gondolkodást és személyes 
odafigyelést hoz a szigorú intézménybe. Kettejük között 
hamarosan összetűzésre kerül sor. 

Belvárosi Színház, 2017. szeptember 11., 12. és 24.
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KÉPMÁS-ESTEK 
CSALÁD ÉS MŰVÉSZET

MEGHÍVÓ
HELYSZÍN: 

VÁRKERT BAZÁR
1013 BUDAPEST, YBL MIKLÓS TÉR 6.

RENDEZVÉNYTEREM

A RENDEZVÉNYEN VALÓ RÉSZVÉTEL INGYENES, 
DE REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT.

INFÓ: +36/1/3651414, SZERKESZTOSEG@KEPMAS.HU 
ONLINE REGISZTRÁCIÓ: KEPMAS.HU/KEPMAS-EST

stílusos elkötelezettbátor

RENDEZŐ:

KÖZREMŰKÖDŐ:

TÁMOGATÓ:

TESTVÉREK 
KÖZÖTT

Mennyire határozza meg szeméyiségünket, 
hogy van-e testvérünk és hány? 

Hogyan befolyásolja a szülő a testvérkapcsolatot, 
hogyan határozza meg a testvérkapcsolat 

az önismeretünket?

                  Vendég:  BOLYKI BROTHERS

     Szakértő vendég:

              Moderátor:  Szám Kati
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