
Szex és New York

A kétszeres Emmy-díjas Michael Patrick King alkotásában négy 
önálló, szabad szájú nő keresi a boldogságot abban a városban, 
ahol a világon a legtöbb magányos ember él, és talán ahol a leg-
könnyebb magányosan is boldognak lenni. A romantikus vígjáték 
Candace Bushnell írónő azonos című regényéből készült, amely-
ből a 2000-es évek elején nagy sikerű tévésorozatot is forgattak. 
A People’s Choice Awards közönségdíjon a pro-
dukciót a legjobb szereposztás, illetve betétdal 
(Fergie: Labels or Love) kategóriában jelölték.

Bosszúállók

Nick Fury, a Pajzs nevű békefenntartó ügynökség vezetője új fe-
nyegetést észlel. Az ellenfél minden eddiginél nagyobb veszélyt 
jelent a Földre nézve. Fury csak egyetlen esélyt lát a kataszt-
rófa elkerülésére: a szuperhősöket. A toborzás után összeáll az 
addig még sosem látott csapat. Amerika Kapitány, Vasember, 
Thor, Hulk, Sólyomszem és Fekete Özvegy összevont erővel in-
dul legyőzni a gonoszt.  (1 Os-
car-díj-jelölés – legjobb vizuá-
lis effektusok)

Made in Hungária

Fonyó Gergely zenés vígjátéka Fenyő Miklós énekes 1963 tava-
szán történő Amerikából való hazatérése, valamint a Hungária 
együttes 1968-as Ki Mit Tud? nevű vetélkedő győzelme közöt-
ti éveket mutatja be egy pár hónapos sztoriként. A Fenyő család 
1956-ban hagyta el az országot, hat évvel később pedig a famí-
lia úgy döntött, visszatér szülőhazájába. A valós eseményeket és 
időrendet csak részben követő alkotás az azo-
nos cselekményű, 2001-ben bemutatott Made in 
Hungária című színpadi musical adaptációja.

Vigyázz, kész, szörf!

Cody imádja a rockzenét és a szörfözést. A kamasz pingvin első 
versenyére készül. Az ifjú tehetségről dokumentumfilmet forgat 
egy stáb. A filmesekkel a nyomában Cody nekivág, hogy otthoná-
tól, Dérvidéktől távol, a Pin Gú-szigeten induljon a versenyen. Útja 
során megismerkedik a sokat látott öreg szörfössel, Nagy Zével. 
Segítségével Cody rátalál a saját útjára, és rájön: az igazi nyertes 
nem feltétlenül az, aki elsőként 
ér a célba. (1 Oscar-díj-jelölés – 
legjobb animációs film)

Mad Max: A harag útja

A történet egy sivatagban zajlik, ahol a barátságtalan körülmé-
nyek szinte kiölték az emberséget az itt élőkből. Csak két láza-
dó maradt, aki szeretné visszaállítani a rendet. Az egyikük Max, az 
adrenalin megszállottja, a másik pedig Furiosa, aki úgy gondolja, 
hogy csak a békés állapotok visszaállításával van esély a túlélés-
re. (6 Oscar-díj – legjobb: vágás; látványtervezés; jelmezter-
vezés; smink; hangkeverés; hangvágás; 4 Os-
car-díj-jelölés – legjobb: film; rendező: George 
Miller; operatőr; vizuális effektusok)

Szemfényvesztők 2
A „négy lovas” visszatér, hogy új ellenséggel nézzen szembe. Akciójukat, amellyel újra rablást akarnak álcázni, Walter Mabry a techni-
kai zseni feltűnése teszi veszélyessé. Now You See Me 2, amerikai akció-vígjáték, 2016, 129 perc. Rendező: Jon M. Chu. Forgatókönyv-
írók: Ed Solomon, Peter Chiarelli. Szereplők: Woody Harrelson (Merritt McKinney / Chase McKinney), Jesse Eisenberg (J. Daniel Atlas), 
Mark Ruffalo (Dylan Rhodes), Dave Franco (Jack Wilder), Daniel Radcliffe (Walter Mabry), Morgan Freeman (Thaddeus Bradley), Michael 
Caine (Arthur Tressler), Sanaa Lathan (Natalie Austin), Lizzy Caplan (Lula), Jay Chou (Li), William Henderson (fiatal Dylan)
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