
sem veszi, mennyire elhanyagolja 
feleségét, Oliviát. Egy viharos 
estén a probléma felszínre kerül és 
veszekedésbe torkollik. Másnap reggel 
Raphael egy párhuzamos világban 
ébred, amelyben ő egy nőtlen 
középiskolai tanár átlagos életét éli, 
a híres és gazdag Olivia pedig nem is 
ismeri őt. Vajon sikerül-e másodszor is 
meghódítania imádott szerelmét?
Du jour au lendemain, Raphaël se 
retrouve plongé dans un monde où il 
n’a jamais rencontré Olivia, la femme 
de sa vie. Comment va-t-il s’y prendre 
pour reconquérir sa femme, devenue 
une parfaite inconnue ?

YAO UTAZÁSA | YAO
feliratos francia-szenegáli film, 104 perc, 
2019 (6)
Rendezte | Réalisé par:  Philippe Godeau
Szereplők | Avec: Omar Sy, Dioucounda 
Koma, Lionel Louis Basse, Fatoumata 
Diawara, Germaine Acogny 
november 28-30., 16:00 (Béke terem)

November 28. 15:30 és 20:00 
Uránia terem
A francia szupersztár Omar Sy Seydou 
Tall francia színészt alakítja, aki könyve 
népszerűsítéséért utazik Szenegál 
fővárosába, Dakarba. Bár innen 
származik, életében először jár itt. A kis 
faluban élő, 12 éves Yaonak a Tall iránti 

rajongásán kívül semmije sincsen. 
Elszökik otthonról, hogy több száz 
kilométert utazva végre találkozhasson 
bálványával. 
À l’occasion d’un retour dans le pays de 
ses ancêtres pour la promotion de son 
livre, une vedette française d’origine 
sénégalaise va s’attacher à un jeune 
garçon ayant parcouru seul plus de 
350 kilomètres pour obtenir de lui un 
simple autographe. C’est alors le début 
pour lui d’une plongée au coeur du 
Sénégal de son enfance.

LÁZADÓK | REBELLES
feliratos francia vígjáték, 87 perc, 2019 (16)
Rendezte | Réalisé par:  Allan Mauduit 
Szereplők | Avec: Cécile De France, 
Yolande Moreau, Audrey Lamy, Simon 
Abkarian
December 01–04. 16:00 
Béke terem

A néhai megyei szépségkirálynő, 
Sandra visszatér szülővárosába, 
Boulogne-sur-Merbe. A vidéki kisváros 
egyetlen munkalehetősége a helyi 
halfeldolgozó üzemben mutatkozik. 
Főnöke a munkahelyen intenzív 
molesztálásba kezd, a nő önmagát 
védi, a férfi véletlenül meghal. Két 
kolléganő siet Sandra segítségére, és 
egy halom pénzt találnak a halott férfi 
táskájában…

Sandra, ancienne miss Nord-Pas-
de-Calais, est embauchée dans la 
conserverie locale. Elle est contrainte 
de repousser violemment les avances 
de son patron libidineux. Celui-ci, 
blessé fortuitement au niveau de son 
membre viril, finit par mourir acci-
dentellement. Deux autres ouvrières 
assistent à la scène mais, au moment 
d’appeler les secours, les trois femmes 
découvrent un sac rempli de billets 
dans le casier du défunt…

EGYÜTT MEGYÜNK 
NOUS FINIRONS ENSEMBLE

feliratos francia vígjáték, 135 perc, 2019 
(16)
Rendezte | Réalisé par:  Guillaume Canet
Szereplők | Avec: Marion Cotillard, 
François Cluzet, Benoît Magimel, Gilles 
Lellouche,
November 28 –december 04. 18:00 
(Béke terem)
Hét évvel a csapat felbomlása után a 
barátok újra találkoznak, és különleges 
meglepetést tervelnek ki. Az egykori 
banda egyik tagja, Max a tengerparti 
házába vonul vissza, hogy egy nehéz 
időszak után kicsit nyugalomra leljen 
és feltöltődjön, barátai azonban 
úgy döntenek, hirtelen felbukkanva 
megünneplik a születésnapját.
Préoccupé, Max est parti dans sa 
maison au bord de la mer pour se res-
sourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a 

SZERELEMRE KATTINTVA 
ELLE QUE VOUS CROYEZ

feliratos francia- belga romantikus film, 
101 perc, 2019 (16)
Rendezte | Réalisé par: Safy Nebbou
Szereplők | Avec: Juliette Binoche, Nicole 
Garcia, Francois Civil
Ünnepélyes megnyitó: 
November 28., 17:30 (Uránia terem) 
November 29 – december 4.,15:15 
(Uránia terem)
Claire az ötvenes évei elején járó 
irodalom professzor egy szerelmi 
csalódás után exe profilját böngészve 
meglátja lakótársa, Alex képét. Hogy 
kapcsolatba kerülhessen a csinos 
fiatal sráccal, új profilt hoz létre, és 
megteremti a 24 éves Clarát. Az első 
lájkból hosszú üzenetváltások, majd 
telefonok lesznek, és személyes 
találkozás nélkül is szenvedélyes 
szerelem alakul ki mindkettejükben.

Pour épier son amant Ludo, Claire Mil-
laud, 50 ans, crée un faux profil sur les 
réseaux sociaux et devient Clara une 
magnifique jeune femme de 24 ans. 
Alex, l’ami de Ludo, est immédiate-
ment séduit. Claire, prisonnière de son 
avatar, tombe éperdument amoureuse 
de lui….

SZERELEM MÁSODIK LÁTÁSRA 
MON INCONNUE

feliratos francia-belga romantikus vígjá-
ték, 117 perc, 2019 (12)
Rendezte | Réalisé par:  Hugo Gélin
Szereplők | Avec: Edith Scob, Amaury de 
Crayencour, Juliette Dol, Samir Boitard, 
François Civil.
November 28., 15:30 és 20:00 
(Uránia terem)
10 év boldog házasság és sikeres írói 
karrier mellett Raphael élete tökéletes; 
legalábbis ő így gondolja. Észre 



pas vue depuis plus de 3 ans 
débarque par surprise pour 
lui fêter son anniversaire ! La 
surprise est entière mais l’ac-
cueil l’est beaucoup moins...  

SZABADÚSZÓK 
LE GRAND BAIN
feliratos francia vígjáték, 122 
perc, 2018 (16)
Rendezte | Réalisé par:  Gilles 
Lellouche
Szereplők | Avec: Guillaume 
Canet, Mathieu Amalric, Jean-
Hugues Anglade, Virginie Efira, 
Benoît Poelvoorde
November 28 – december 04. 
20:15 Béke terem
Bertrand a negyvenes éveihez 
közeledve úgy érzi, nem találja 
helyét a világban. Már közel két 
éve nem talál munkát, gyerekei 
pedig a világ legnagyobb lúzerének 
tartják és bár felesége végtelenül 
türelmes vele, a férfi úgy érzi, teljesen 
kicsúszott a lába alól a talaj. Egy nap 
megpillant egy hirdetést, amelyben 
amatőr szinkronúszó csapatba keresnek 
tehetséges jelölteket. 

C’est dans les couloirs de leur piscine 
municipale que Bertrand, Marcus, 
Simon, Laurent, Thierry et les autres 
s’entraînent sous l’autorité toute rela-
tive de Delphine, ancienne gloire des 
bassins. Ensemble, ils se sentent libres 
et utiles. Ils vont mettre toute leur 
énergie dans une discipline 

prétend avoir eu la visite de la Vierge 
Marie. Vérité ou imposture? Jacques doit 
donc se rendre dans le Sud-Est de la France 
et investiguer avec l'aide des autorités 
religieuses. Une fois rendu, il est clair qu'il 
ne sera pas aisé de rencontrer la jeune 
femme, puisque celle-ci est devenue non 
seulement très populaire, mais également 
très protégée. 
Egy oknyomozó újságírót a Vatikán egy 

különleges feladattal bíz meg. Újságírói 
objektivitása és oknyomozó képessége 
miatt felkérik, hogy vegyen részt egy 
vallásos jelenést vizsgáló bizottság 
munkájában. Egy kis dél-francia faluban 
egy 18 éves lány azt állítja, Szűz Mária 
jelent meg számára. A jelenés után a falu 
valóságos turisztikai attrakcióvá vált, ahova 
a világ minden pontjáról érkeznek a 
zarándokok, hogy személyesen tapasztal-

               XXVII. Francia Filmhetek
XXVII Festival du Film Français

Idén külső helyszínként csatlakozott a XXVII. Francia Filmnapokhoz az ipari műemlék 
épületben található Nemzeti Filmtörténeti Élménypark, amely Ózdon várja az 
érdeklődő látogatókat színes kultúrprogramokkal. 

December 01. 09:00

SZOBA GYEREKKEL KIADÓ | LES DENTS, PIPI ET AU LIT
színes feliratos francia vígjáték, 105 perc, 2018 (12)
Ingyenes vetítés

December 01. 17:00

BRILLANTISSIME | BRILIÁNS VÁLÁS
színes feliratos francia-belga vígjáték, 95 perc, 2018 (12)
Helyár: 400 Ft

2018. 11. 29–12. 05.

URÁNIA ART MOZITEREM: LA CH’TITE FAMILLE |  VISSZA A GYÖKEREKHEZ – 
színes feliratos francia vígjáték, 107 perc, 2018 (12) – Helyár: 650 Ft
November 29-én 17:45 – Ünnepélyes megnyitó és zártkörű vetítés. November 30-án és 
december 2–5. között 17:45, december 1-jén 18:15-kor. 

URÁNIA ART MOZITEREM: DEMI-SOEURS | BŰBÁJOSOK – színes feliratos francia 
vígjáték, 100 perc, 2018 (12) – November 29–30. között és december 2–5. között 15:30  – 
Helyár: 650 Ft

URÁNIA ART MOZITEREM: LE FLIC DE BELLEVILLE |  A BELLEVILLE-I ZSARU – 
színes magyarul beszélő francia vígjáték, 111 perc, 2018 (12) – November 29–30. között és 
december 2–5. között 20:00, december 1-jén 20:15. Helyár: 900 Ft

BÉKE ART MOZITEREM: LES DENTS, PIPI ET AU LIT |  SZOBA GYEREKKEL KIADÓ 
– színes feliratos francia vígjáték, 105 perc, 2018 (12) – November 29–december 2. között 
16:00. Helyár: 650 Ft

BÉKE ART MOZITEREM: BRILLANTISSIME | BRILIÁNS VÁLÁS – színes feliratos 
francia-belga vígjáték, 95 perc, 2018 (12) – November 29 – december 5. között 18:00. 
Helyár : 650 Ft

BÉKE ART MOZITEREM: L’APPARITION | A JELENÉS – színes feliratos francia film, 144 
perc, 2018 (12) – November 29 – december 5. között 19:45. Helyár: 900 Ft

NEMZETI FILMTÖRTÉNETI ÉLMÉNYPARK
December 3. 10.00   YAO (YAO UTAZÁSA)

feliratos francia-szenegáli film, 104 perc, 2019 (6)

                       XXVIII. Francia Filmhét
      XXVIII Festival du Film Français

                             Miskolc, 2019. november 28.–december 4.
Művészetek Háza Uránia és Béke Art Moziterem

November 28. | Uránia terem 
15:30, 20:00  SZERELEM MÁSODIK LÁTÁSRA | Mon inconnue  (117’)
 feliratos francia-belga romantikus vígjáték, 2019. Helyár: 650 Ft

17:30 Ünnepélyes megnyitó (zártkörű vetítés)
 SZERELEMRE KATTINTVA | Celle que vous croyez  (101’)
 feliratos francia– belga romantikus film, 2019

November 29 – december 4. | Uránia terem 
15:15 SZERELEMRE KATTINTVA | Celle que vous croyez (101’)
 feliratos francia- belga romantikus film, 2019. Helyár: 900 Ft.

November 28–30. | Béke terem 
16:00 YAO UTAZÁSa | Yao  (104’)
 feliratos francia-szenegáli film, 2019. Helyár: 650 Ft.

December 1–4. | Béke terem
16:00 LÁZADÓK | Rebelles  (87’)
 feliratos francia vígjáték, 2019. Helyár: 650Ft.

November 28. – december 4. | Béke terem
18:00 EGYÜTT MEGYÜNK | Nous finirons ensemble  (135’)
 feliratos francia vígjáték, 2019. Helyár: 650Ft.

20:15 Szabadúszók | Le grand bain  (122’)
 feliratos francia vígjáték, 2018. Helyár: 650Ft.
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