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07.00  A Toledo család 07.55 A 
bosszú asszonya 08.45 Televíziós 
vásárlás 11.50 Sherlock Holmes 
12.55 Maigret 14.55 Columbo 
16.50 A farm, ahol élünk 18.50 
Szulejmán 21.00 CSI: A helyszíne-
lők 22.55 Columbo

09.30 Szuperverdák születése 10.20  
Óriásponty 11.10 Vadregényes épít-
mények 12.40 Jádeláz 14.10 Túlélni 
Alaszkát 15.00 Jeges vizek cowboyai 
15.45 Jádeláz 16.35 Hetvenkét veszé-
lyes lakóhely 17.20  A nagy horgász-
próba 18.10 Szuperverdák születé-
se 19.00 Megaárverések 19.20  Úszó 
otthonom 19.45 Vadregényes épít-
mények 20.30 Túlélni Alaszkát 21.15 
Klondike Trappers 22.00 Hív a való-
di észak

06.05 UEFA Bajnokok Ligája (i.) 08.00 M4 Sportregge-
li 08.45 Kerékpármagazin (i.) 09.20 Férfi futsal: Magyar-
ország–Franciaország (i.) 11.05 M4 Sportreggeli (i.) 11.55 
UEFA Bajnokok Ligája: Real Madrid CF–Borussia Dort-
mund (i.) 13.55 Utánpótlás-kézilabda – magazin (i.) 14.30 
UEFA Bajnokok Ligája (i.) 16.30 OTP Bank Liga: DVSC–Bu-
dapest Honvéd (i.) 18.30 Pegazus – magazin 19.00 Peca-
túra – magazin 19.40 Napos oldal – magazin 20.10 Sport-
híradó 20.25 FIFA vb-magazin (i.) 20.55 UEFA Bajnokok 
Ligája: FC Bayern München–Paris Saint-Germain FC (i.) 
22.55 Sporthíradó 23.15 OTP Bank Liga: Ferencvárosi TC–
Videoton FC (i.)

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 Labdarúgóklub 13.00 Digi Sport hí-
rek 13.15 Labdarúgóklub 14.00 Digi Sport hírek 14.15 
Digi Sport különkiadás 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 Európai labdarú-
gás 19.00 Digi Sport hírek 19.30 Labdarúgóklub 21.00 
Digi Sport hírek 21.15 Digi Sport különkiadás 22.00 
Kickboxing 22.45 Digi Sport különkiadás 23.00 Digi 
Sport hírek 23.30 Kickboxing 00.00 Digi Sport külön-
kiadás 00.45 Digi Sport hírek 01.15 Európai labdarúgás

December 17-éig tíz különle-
ges európai alkotást lehet meg-
nézni ingyenesen az ArteKino 
online filmfesztivál internetes 
oldalán – közölték a szervezők 
az MTI-vel.

A negyvenöt ország részvé-
telével megrendezett online 
filmfesztivál weboldalán (www.
artekinofestival.com) bárki re-
gisztrálhat, a regisztráció és 
az angol feliratos filmek megte-
kintése is ingyenes. A tíz alko-
tás között van Thomas Arslan 
keserédes apa-fia története, a 
Bright Nights, az Égei-tengeren 
lebegő luxusjachton vetélke-
dő macsókról szóló Chevalier, 
Athina Rachel Tsangari görög 
rendező vígjátéka, valamint 
a portugál Teresa Villaver-
de érzékeny családi drámá-
ja, a Colo. Szintén megnézhető 
Ralitza Petrov Godless című 
kisvárosi film noirja, amely 
egy morfiumfüggő nővérről 
szól, aki demens betegei sze-
mélyi igazolványaival csen-
csel a feketepiacon. Svéd–dán 

koprodukcióban készült Jo-
hannes Nyholm Óriás című al-
kotása, a fantasyelemekkel 
átszőtt dráma főhőse a har-
mincéves, autista, fizikailag 
deformált Rikard, akinek meg-
győződése, hogy visszakapja 
anyját, ha megnyeri a skandi-
náv petanque-bajnoságot. He-
lyet kapott az online fesztivál 
mezőnyében a Sunbeat című al-
kotás, amelyben egy ikreket ne-
velő pár múltja tárul fel lassan 
a nyári szünidő idején a napsü-
tötte portugál tájban. Az ukrán 
válság körülményei közé ka-
lauzol Sharunas Bartas Frost 
című drámája, amelyben egy 
fiatal litván pár, Rokas és In-
ga önkéntesként vállalja, hogy 
elszállít egy teherautónyi hu-
manitárius segélyt a háború 
sújtotta országba. Szerepel a vá-
logatásban Jan P. Matuszynski 
lengyel rendező Az utolsó csa-
lád című alkotása is, amelyben 
a hetvenes évek közepétől har-
minc éven keresztül követheti a 
néző a szürrealista festményei-

vel nemzetközi hírnevet szerző 
Zdzislaw Beksinski és család-
ja életét.

Max Blecher önéletrajzi re-
génye alapján készített filmet 
Radu Jude, a Sebhelyes szívek 
című alkotásban 1937-ben a hú-
szas évei elején járó Emanuel 
egy tengerparti szanatóriumba 
érkezik csonttuberkulózissal, 
és beleszeret egy másik beteg-
be. A Living and Other Fictions 
című spanyol film hőse pedig 
Pepe, aki most jött ki a pszi-
chiátriáról, ahova munkahelyi 
lopás miatt zárták. Csak a moz-
gáskorlátozott aktivista, An-
tonio tartja benne a lelket, aki 
megmutatja azt is, hogy az őrü-
letnek is lehet értelme.

Az internetes fesztiválra re-
gisztrálók között kétfős utat sor-
solnak ki a 2018-as Berlináléra, 
emellett szavazhatnak is a tíz 
közül általuk legjobbnak vélt 
alkotásra. A legtöbb szavazatot 
megszerző film közönségdíjban 
részesül – olvasható a közle-
ményben.

Tíz filmet lehet ingyen megnézni az online fesztiválon

Az online fesztivál idei plakátja

Amikor minden 
változik

amerikai romantikus vígjáték, 
96 perc, 2007 

April tanítónő az egyik New 
York-i általános iskolában. A 
harminckilenc éves nő ka-
puzárási pánikban szenved. 
Miközben ő kisbabáról álmo-
dott, férje elhagyta. Kedélyál-
lapotát tovább rontotta, hogy 
meghalt szeretett mostoha-
anyja. Ráadásul felbukkan a 
vér szerinti anyja, aki lányfej-
jel kénytelen volt lemondani 
róla. Bernice, a harsány és 
harmadrangú tévés perszó-
na szélviharként söpör be az 
életébe, teljesen felbolygatva 
azt. Azután April megismer-
kedik Frankkel, egyik diákja 
jóképű és elvált apjával. Kez-
detben elzárkózik a férfi kö-
zeledése elől... Elinor Lipman 
regényéből.  

Rendező: John Hughes
Szereplők: Helen Hunt, 
Colin Firth, Bette Midler, 
Matthew Broderick, Salman 
Rushdie, Ben Shenkman, 
John Benjamin Hickey, Daisy 
Tahan

Mai ajánlatunk

Duna TV, 23.20
A parkban üldögél a fiatal 

házaspár, holott az ép-
pen kibérelt szálloda-

szobában lenne a helyük, de 
elveszítették annak a kulcsát. 
Mit tehetnének, bekopognak sa-
ját lakásukba, amit az apa hasz-
nál fiatal, pszichológus-hallgató 
barátnőjével, akinek úgy mutat-
ja be a fiát és a menyét, mintha 
azok látogatóba érkeztek vol-
na. Tony nak, a negyvenes szí-

nésznek nemsokára bemutatója 
lesz, arra készül, de felesége, 
aki depresszióval küzd még rá-
adásul féltékeny is férje kolléga-
nőire, megnehezíti a helyzetét. 
Akárcsak az apja, aki nemrég 
bukkant elő a semmiből, bemu-
tatkozott, és folytatta bohém éle-
tét, csakhogy az ő lakásukban. 
Tony folyton retteg a földrengés-
től, úgy tudja, hogy egy 6,9-es, 
Richter-skálán mért földren-
gést nem bírna ki a ház, össze-
omlana. Annyira, hogy álmában 
is földrengésekkel álmodik, már 
le sem mer feküdni esténként, 

gyötrik a rémálmok. A tömb-
ház vörös ponttal van megjelöl-
ve, ami a földrengésveszélyes 
minőségre utal, ezért piaci ára 
nagyon alacsony. Ahhoz, hogy 
mégis jó áron szabadulhassanak 
tőle, a lakók pénzt gyűjtenek, 
hogy lefizessék a hivatlanokot, 
aki a minősítésért felel. Tony 
nem akar ebbe belemenni, de fe-
lesége már intézkedett, kertes 
házra vágyik, és a panellakás 
árából telne egy vidéki házra.  
Tonynak kezd elege lenni min-
denből és mindenkiből, premier 
előtti izgalomban él, miközben 

öngyilkossággal fenyegetőzik a 
felesége és szívrohammal kór-
házban fekszik az apja. 

A 2016-os román vígjátékot 
pénteken 22.05-től az HBO2 tűz-
te műsorára.

FORRÁS: HBO.RO

Egy önmaga, a felesége és az apja lelki problémáival küzdő színész története

6,9 a Richter-skálán

A semmiből felbukkanó bohém apa nehezíti a házaspár életét

Egy negyven és vala-

hány éves színésznek 

egy nehéz szerepben 

kell színpadra lépnie, 

de a depressziós és 

féltékeny feleségének 

is gondját kell visel-

nie. Ráadásul ekkor 

toppan be az addig 

ismeretlen apja, aki 

zűrös életével, képzelt 

betegségével nehezíti 

helyzetét.

Alkotók:

Rendező: Nae Caranfil
Főszerepben: Laurentiu 
Bãnescu, Maria Obretin, Te-
odor Corban,Maria Simona 
Arsu, Alexandru Papadopol




