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08.45 Televíziós vásárlás 11.50 

Sherlock Holmes emlékiratai 12.55 

Kisvárosi gyilkosságok (A Mid so-

mer-gyilkosságok) 14.55 Columbo 

16.50 A farm, ahol élünk 18.50 

Szu lejmán 21.00 CSI: A helyszíne-

lők 22.55 Columbo

09.30 Szuperverdák születése 10.20  
A nagy horgászpróba 11.10 Túlélni 
Alaszkát 12.40 Talajkutatók 14.15 Túl-
élni Alaszkát 15.00 Jeges vizek cow-
boyai 15.50 Jádeláz 16.40 Hetvenkét 
veszélyes lakóhely 17.25 A nagy hor-
gászpróba 18.10 A Jaguar titkai: az 
autó, amire nem elég a pénz 19.00 
Megaárverések 19.25 Úszó ottho-
nom 19.45 Vadregényes építmények 
20.30 Túlélni Alaszkát 21.15 Klondike 
Trappers 22.00 Túlélni Alaszkát

08.00 M4 Sportreggeli 08.45 Sport7fő (i.) 09.55 

kisBAJNOK – magazin (i.) 10.55 M4 Sportreggeli (i.) 11.45 

Merkantil Bank Liga: Soproni VSE–WKW ETO FC Győr (i.) 

13.50 Rövidpályás gyorskorcsolya-világkupa, Sanghaj (i.) 

16.30 Labdarúgás, felkészülési mérkőzés: Luxemberg–

Magyarország (i.)  18.30 M4 Sport stúdió (i.) 19.30 

Hungaroring – magazin 20.00 Fradi TV 20.30 Sporthíradó 

20.45 M4 Sport stúdió 23.30 Sporthíradó 23.45 Tollaslab-

da magyar nemzetközi bajnokság

07.00  Digi Sport hírek 10.15 Digi Sport matiné 11.00 
Digi Sport hírek 11.15 Digi Sport matiné 12.00 Digi 
Sport hírek 12.15 Digi Sport különkiadás 13.00 Digi 
Sport hírek 13.15 Digi Sport különkiadás 14.00 Digi 
Sport hírek 14.15 Európai labdarúgás 15.00 Digi Sport 
hírek 15.15 Digi Sport matiné 16.00 Digi Sport hírek 
16.15 Digi Sport matiné 17.00  Digi Sport hírek 17.30 
Labdarúgóklub 19.00 Digi Sport hírek 19.30 Digi Sport 
különkiadás 21.00 Európai labdarúgás 21.45 Labdarú-
gás, vb-selejtező: Írország–Dánia 23.45 Európai labda-
rúgás 00.30 Digi Sport hírek 01.00 Digi Sport különki-
adás 01.45 Barátságos labdarúgás: Anglia–Brazília 

Kiosztották az életműdíjakat
Oscar-díjat kapott életművé-

ért Agnes Varda francia film-
rendező, Donald Sutherland 
színész, Charles Burnett for-
gatókönyvíró-rendező és Owen 
Roizman operatőr a szombat 
este Hollywoodban megren-
dezett Kormányzók bálján. 
Ugyanitt tiszteletbeli Oscarral 
jutalmazta az amerikai film-
akadémia Alejandro González 
Inárritu bevándorlókról szóló 
virtuálisvalóság-filmjét.

A The Hollywood Reporter 
beszámolója szerint a 9. al-
kalommal megrendezett gálát 
Steven Spielberg filmrende-
ző, a filmakadémia 54 tagú 
kormányzótestületének tag-
ja nyitotta meg a Ray Dolby 
Bálteremben. A rendezvényen 
számos sztár, köztük Tom 
Hanks, Salma Hayek, Jake 
Gyllenhaal,  James Franco,  
Emma Stone és Sofia Coppola 
is részt vett. 

Agnes Vardát, a francia fil-
mes újhullám úttörő rendezőjét 

Kimberly Peirce filmrendező, 
Kate Amend dokumentumfil-
mes, Angelina Jolie és Jessica 
Chastain köszöntötte a meg-
jelentek előtt. Charles Burnett 
író-rendezőt Ava Duvernay 
méltatta. Az operatőr Owen 
Roizmanról Dustin Hoffman 
egy közös forgatási emléket 
idézett fel, hogy hangsúlyozza 
szakmai hozzáállását. Elme-
sélte: amikor az Aranyoskám 
felvételeinél kiderült, hogy nem 
jó a smink, amit kitaláltak szá-
mára, Roizman állt ki mellet-
te, és az sem érdekelte, hogy 
egy hétre leállt a forgatás, csak 
az volt a fontos, hogy megfelelő 
smink készüljön.

Donald Sutherlandet Whoopi 
Goldberg „a valaha élt legna-
gyobb varázslók egyikének” 
nevezte, Jennifer Lawrence pe-
dig, aki Az éhezők viadalá-
ban dolgozott vele, az egyik 
legelkötelezettebb, legprofibb 
színésznek, akivel valaha talál-
kozott. Sutherland az Oscar-dí-

jat megköszönve megnevettette 
a közönséget, amikor a néhai 
komikus, műsorvezető Jack 
Benny egy mondását idézte: 
„nem érdemeltem meg ezt, de 
köszvényem van, és azt sem ér-
demeltem meg”.

Különleges Oscar-díjjal tün-
tették ki a gálán Alejandro 
González Inárritu mexikói film-
rendezőt az Emmanuel Lubezki 
operatőr közreműködésével 
készített Carne y Arena (Hús 
és homok) című virtuálisvaló-
ság-filmjéért, amely illegális 
bevándorlók tapasztalatait szi-
mulálja, ahogyan Amerikába 
tartva átkelnek a sivatagon. Az 
installáció jelenleg a Los An-
geles-i Megyei Múzeumban te-
kinthető meg. 

Az idei Oscar-szezon életmű-
díjainak átadása után az ameri-
kai filmakadémia 2018. január 
23-án hozza nyilvánosságra az 
Oscar-jelöltek listáját, a díját-
adó ceremóniát pedig március 
4-én tartják.

Donald Sutherland köszönőbeszédet mond, háttérben Jennifer Lawrence

FORRÁS: REUTERS

Karácsonyi csoda
amerikai családi film, 95 perc, 2007

Egy apa és három gyermeke 
Los Angelesből Edmontonba 
költözik. A testvérek az 
ünnepek előtti időszakot a 
helyi plázában ütik el, ahol 
valamilyen fura szerencse 
következtében egy tás-
ka készpénz hullik eléjük. 
A kandalló előtt ücsörgés 
helyett a kicsik hajszát in-
dítanak a bűnözők ellen. 
Természetesen a Télapó is a 
segítségükre lesz a karácso-
nyi „buliban”. Hogy sikerül-e 
elkapniuk a csalókat, kiderül 
a filmből.  

Rendező: James Orr
Szereplők: Patrick Swayze, 
Matthew Knight, Tim Curry, 
Carmen Electra

Mai ajánlatunk

Katie Daviesnek nehéz 
gyermekkora volt, miután 
édesanyja autóbalesetben 

meghalt, amelyet követően Pu-
litzer-díjas édesapja depresszi-
ós lett. Huszonhét évvel később 

a lányból nő lett, akit továbbra 
is kísért a sanyarú gyermekkor, 
amely kapcsolataira is kihatás-
sal van. 

A 80-as évek New Yorkjában 
Jake Davis sikeres író, akit te-
vékenységéért Pulitzer-díjjal is 
elismertek. Kiegyensúlyozott, 
boldog családi életet él, minden-
nap felesége és lánya várja haza. 
Kislányát, Katie-t mindennél job-
ban szereti, de életük összeom-
lik, amikor Jake felesége meghal 
egy autóbalesetben, amelyben 
ráadásul a férfi is hibás volt. 
Jake is megsérül a karambol-
ban, aminek hatására egyre 

gyakrabban törnek rá furcsa 
rohamok. Fél évre elmegyógy-
intézetbe vonul, Katie-t pedig ro-
konokra bízza. Kettejük élete a 
pszichiátria után sem tér vissza 
a régi kerékvágásba, bár mind-
ketten szeretnék, ha ugyanott 
folytathatnák, ahol megszakadt. 
Ez persze édesanya és fele-
ség nélkül nem lehet. Ráadá-
sul Jake új regénye sem hozza 
meg a sikert, mi több megbukik, 
ez pedig tovább fokozza állapo-
ta romlását. A bajt tovább teté-
zi az, hogy Katie-t visszaperelné 
az édesapától a kislány anyai 
nagynénje. A film másik idősík-

ja napjainkban fut, és a felnőtt 
Katie-t követi, aki pszichológi-
át tanul. 

 A 2015-ös amerikai filmet ma 
éjjel 0.05-kor tűzte műsorára a 
Duna Televízió

FORRÁS: PORT.HU

Egy család életében bekövetkezett tragédia és annak következményei

Apák és lányaik

Az apa próbálja ugyanazt az életet folytatni lányával, mint a tragédia előtt

Egy megható és érzel-

mes családi történet 

egy New York-i apa és 

lánya egymás iránti 

szeretetéről. A film két 

idősík között váltako-

zik: a 
‚
80-as években 

játszódó történé-

sekben Jake Davis, a 

Pulitzer-díjas, mentális 

problémákkal küzdő 

regényíró özvegyként 

neveli kislányát, a jelen 

idejű cselekmény pedig 

a  felnőtt, 30 éves Katie 

mindennapjairól szól. 

Film+, 10.00

Alkotók:

Rendező: Gabriele Muccino
Szereplők: Russell Crowe,
Amanda Seyfried, Jane 
Fonda, Diane Kruger, Aaron 
Paul, Octavia Spencer, Janet 
McTeer




