
Esernyős Filmklub – A szent és a farkas 
május 14., 20:00 - 22:00 

 

A szent és a farkas Rendezte: Alice Rohrwacher (olasz dráma, 125 perc, 2018)   12 éven aluliak számára nem 

ajánlott!   Lazzaro, a fiatal parasztfiú olyan jámbor és jóságos, hogy sokan együgyűnek hiszik. Gyönyörű 

vidéken, egy isten háta mögötti kis olasz faluban él, ahol egész családja és a többi falubeli mind a rettenetes 

Alfonsina de Luna márkinő alávetettjeként robotol. A sötét gondolatai miatt gyötrődő Tancredi, a fiatal 

nemesember megkéri Lazzarót, hogy segítsen megrendezni a saját elrablását. Furcsa szövetségük barátsággá 

alakul,… 

Tudj meg többet » 
 

 

Keleti Kapu – Agócs Gergely előadása 
május 16., 18:00 - 19:30 

 

https://esernyos.hu/program/esernyos-filmklub-a-szent-es-a-farkas/
https://esernyos.hu/program/esernyos-filmklub-a-szent-es-a-farkas/
https://esernyos.hu/program/keleti-kapu-agocs-gergely-eloadasa-5/
https://esernyos.hu/program/esernyos-filmklub-a-szent-es-a-farkas/
https://esernyos.hu/program/keleti-kapu-agocs-gergely-eloadasa-5/


Az alkalom témája: A jász-kun kérdés a mai kipcsak-török és kelet-iráni nyelvű népek néprajzának tükrében.   

Előadó: Agócs Gergely   Jegyár: 900 Ft (teljes árú), 600 Ft (nyugdíjas, diák) A program kerekesszékkel is 

látogatható. 

Tudj meg többet » 
 

 

TÁNC ÉS… Egészség, avagy test a lelke mindennek 
május 17., 19:00 - 21:00 

 

A Nemzeti Táncszínház legújabb előadás-sorozata szórakoztató módon mutatja be, hogyan kapcsolódik a tánc 

életünk különböző perspektíváihoz, Lakatos János nívódíjas koreográfus, a Magyar Táncművészeti Egyetem 

tanárának multimédiás előadásában.   A mozgás és az egészség különleges kapcsolatát járjuk körbe, sok 

megdöbbentő tényen és összefüggésen keresztül. Megvitatunk pár húsbavágó kérdést: hogyan lehet 

egészségesen lefogyni, és miért jó tésztát enni egy egész estés táncelőadás előtt? Miért izzadunk? 

Megváltoztathatjuk lelkiállapotunkat a testtartásunkkal? Miért kell aludnunk? Miért nem szédülnek el a táncosok 

forgás közben? Mit csinál… 

Tudj meg többet » 
 

 

Stílusteremtő Géniuszok – Edvard Munch 
május 21., 18:00 - 19:30 

https://esernyos.hu/program/keleti-kapu-agocs-gergely-eloadasa-5/
https://esernyos.hu/program/tanc-es-egeszseg-avagy-test-a-lelke-mindennek/
https://esernyos.hu/program/tanc-es-egeszseg-avagy-test-a-lelke-mindennek/
https://esernyos.hu/program/stilusteremto-geniuszok-edvard-munch/
https://esernyos.hu/program/tanc-es-egeszseg-avagy-test-a-lelke-mindennek/


 

Ludmann Mihály művészettörténeti ismeretterjesztő sorozata   Bemutatjuk a képzőművészet meghatározó 

alkotóit. Olyan életművek kiemelkedő alkotásain kalauzoljuk végig látogatóinkat, melyek magukon hordozzák 

koruk művészeti kihívásait és bemutatják az adott kor világképét, értékrendjét.   Az alkalom témája: A Sikoly 

festője, Edvard Munch   Jegyár: 900 Ft (teljes árú), 600 Ft (nyugdíjas, diák)   A program kerekesszékkel is 

látogatható. 

Tudj meg többet » 
 

 

Esernyős Filmklub – Kafarnaum – A remény útja 
május 21., 20:00 - 22:00 

 

Kafarnaum-A remény útja Rendező: Nadine Labaki (libanoni dráma, 121 perc, 2018)   16 éven aluliak számára 

nem ajánlott!   A 12 éves libanoni Zain bepereli a szüleit, amiért életet adtak neki. A fiú azt gondolja, hogy apja 

és anyja nem alkalmasak szülőknek, felelőtlenül vállalnak gyerekeket: azt kéri a bíróságtól, hogy az ítélet ezt 

https://esernyos.hu/program/stilusteremto-geniuszok-edvard-munch/
https://esernyos.hu/program/esernyos-filmklub-kafarnaum-a-remeny-utja/
https://esernyos.hu/program/stilusteremto-geniuszok-edvard-munch/
https://esernyos.hu/program/esernyos-filmklub-kafarnaum-a-remeny-utja/


mondja ki. A tárgyaláson megelevenedik egy olyan kisfiú élete, aki a felnőtteket is megszégyenítő módon vigyáz 

testvéreire, tiszta szívvel és hatalmas felelősségérzettel fordul gyerektársai felé. Zain eddigi,… 

Tudj meg többet » 
 

 

Művek és Mi – Szécsi Noémi és Péterfy Gergely 
május 24., 18:00 - 20:00 

 

Új irodalmi sorozat a Fiatal Írók Szövetségének közreműködésével.   Első alkalommal ember és történelem 

viszonya kerül középpontba két nagyszerű író szemén át láttatva sorsokat, viszonyulásokat. A Finnugor vámpír, 

a Kommunista Monte Cristo és a Nyughatatlanok szerzője, Szécsi Noémi, valamint az Aegon-díjas Kitömött 

barbár írója, Péterfy Gergely mesélnek műveikről, művészi látásmódjukról. A beszélgetés alatt Krúdy-

novellaimpró gondoskodik a csak itt és most születő további irodalmi csemegékről: tollal és papírral felvértezett 

kortárs szerzők küzdenek meg kiragadott Krúdy-mondatokkal és „lehetetlen” műfajokkal, hogy a beszélgetés… 

Tudj meg többet » 
 

 

Kiállításmegnyitó: Szávoszt Katalin – Lobogás 
május 28., 18:00 - 20:00 

https://esernyos.hu/program/esernyos-filmklub-kafarnaum-a-remeny-utja/
https://esernyos.hu/program/muvek-es-mi-szecsi-noemi-es-peterfy-gergely/
https://esernyos.hu/program/muvek-es-mi-szecsi-noemi-es-peterfy-gergely/
https://esernyos.hu/program/kiallitasmegnyito-szavoszt-katalin-lobogas/
https://esernyos.hu/program/muvek-es-mi-szecsi-noemi-es-peterfy-gergely/


 

„A lobogás kimerevített pillanatait formázó szilárd kerámiák felületén finom festményeken mutatja be nekünk 

azt az inspiratív művészeti közösséget,amellyel együvé tartozik,amellyel közösséget vállal. Művészeti idézetek, 

minták és ornamentumok lobognak a kerámia zászlók mindkét oldalán. Szávoszt Katalin csapatának tagja többek 

között Paul Klee, Joan Miró, Vaszilij Kandinszkij, Keith Haring. De megjelennek olyan általános érvényű 

vizuális jelek, mint a kalotaszegi, a keresztszemes vagy a szűrhímzés motívumai, illetve más darabokon a japán 

festészet virágos ornamensei borítják el a felületet.” Szeifert Judit, művészettörténész   A… 

Tudj meg többet » 
 

 

Esernyős Filmklub – Lucia látomásai 
május 28., 20:00 - 22:00 

 

Lucia látomásai Rendezte: Gianni Zanasi (olasz vígjáték, 110 perc, 2018)   12 éven aluliak számára nem ajánlott! 

  A fiatal olasz nő, Lucia egyedül neveli tizenéves lányát. Építkezésekhez méri fel a földterületeket. Egy nap 

munka közben különös dolgokra lesz figyelmes, és ennek hatására hősies harcba kezd elveiért. Az érzékeny és 

https://esernyos.hu/program/kiallitasmegnyito-szavoszt-katalin-lobogas/
https://esernyos.hu/program/esernyos-filmklub-lucia-latomasai/
https://esernyos.hu/program/kiallitasmegnyito-szavoszt-katalin-lobogas/
https://esernyos.hu/program/esernyos-filmklub-lucia-latomasai/


kitartó Lucia a végsőkig küzd azért, hogy megmentse a gyönyörű völgyet, amelyben felnőtt. A cannes-i 

filmfesztiválon az Europa Cinemas díját nyerte. (port.hu)       A filmklub házigazdája Baróti Éva… 

Tudj meg többet » 
 

https://esernyos.hu/program/esernyos-filmklub-lucia-latomasai/

