„Életrevalók”
Corvin, Puskin, Művész, Toldi
ingyenes mozihét gyermeknappal
rászoruló gyerekeknek

„Életrevalók”
ingyenes mozihét gyermeknappal
rászoruló gyerekeknek

A Budapest Film Zrt. „Életrevalók” címmel gyermeknap előtti ingyenes mozihetet
szervez rászoruló budapesti gyerekek számára 2012. május 21. és 27. között a
Corvin, Művész, Puskin és Toldi mozikban.
A program, amely a Fővárosi Önkormányzat pénzügyi támogatásával valósulhat
meg, jól tükrözi azt a törekvést, hogy a kultúrát minél szélesebb körben elérhetővé
tegye, és elősegítse a jövő igényes filmnézőinek szemléletformálását.
Az „Életrevalók” mozihét során a rászoruló (állami gondozásban vagy
nevelőszülőknél élő, hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő) fővárosi gyerekek
ingyenesen látogathatják az előadásokat és az ahhoz kapcsolódó programokat.
A kínálatban életkoronként eltérő, az egyes korcsoportoknak megfelelő, igényes
filmek szerepelnek. A legkisebbeket a Micimackó, a Bogyó és Babóca 2, a Sammy
nagy kalandja, a kisiskolásokat a, a Hihetetlen utazás a Vuk, A róka és a gyerek,
a felsőtagozatosokat a Fel!, A Föld és Tintin kalandjai, míg a középiskolás
korosztályt az Egy lányról, a Scott Pilgrim a világ ellen és az Életrevalók várják.
A vetítések helyszínei – a Corvin, a Művész, a Puskin és a Toldi mozik tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetőek.
A gyermekeket május 26-27-én, a Gyermeknapon, egyéb ingyenes, programok –
így koncertek, játszóház, bábszínház és egyéb meglepetések – várják, melyekről
fo-lyamatosan tájékoztatást nyújtunk a http://bpfilm.hu/ oldalon
Az
„Életrevalók”
mozihét
célja
kettős:
élményt
adni
olyan
gyerekeknek, akik nem vagy csak nehezen juthatnának el moziba, másrészt értékorientált kulturális nevelést biztosítani, azaz valódi moziélményt nyújtani, igazi
nagy vásznon – nem a tévékészülék vagy a számítógép monitorja előtti környezetben és minőségben, egyben olyan igényes, értékes filmekkel megismertetni a
gyerekeket, amelyekkel nagy valószínűséggel e programon kívül nem találkozhatnának.
Az „Életrevalók” mozihétre csoportos jelentkezést várnak a szervezők óvodáktól, iskoláktól, nevelőotthonoktól, ifjúságvédelmi szolgálatoktól a suli@bpfilm.hu
e-mail címre.
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Bogyó és Babóca - 13 új mese
színes, magyar animációs film,
70 perc, 2011
korhatárra való tekintet nélkül
megtekinthető
rendező: Antonin Krizsanics
író: Bartos Erika
zene: Alma Együttes
mesélő: Pogány Judit
producer: M. Tóth Géza
Történet
Bogyó és Babóca 13 új kalanddal várja
a lelkes közönséget. Bogyó a csigafiú és
Babóca a katicalány immár barátokként
fedezik fel az őket körülvevő világot.
A kedves rövid mesék a legkisebbek
számára érthetően közvetítenek olyan
értékeket, mint az önzetlenség, türelem,
kitartás és a természet szeretete.
Bogyó, Babóca és új barátaik bejárják az
erdőket, mezőket, vizeket, és ezúttal egy
léghajóval még az eget is meghódítják,
s közben segítenek mindenkinek, akivel
útjuk során összetalálkoznak.

javasolt korosztály: 3-6 év

a film kapcsán
feldolgozható témák
- történet / epizódok felidézése
- szereplők bemutatása
- barátság
- a mesék tanulsága

3

Micimackó
(Winnie the Pooh)
színes, magyarul beszélő, amerikai animációs film, 69 perc, 2011
korhatárra való tekintet nélkül
megtekinthető
rendező: Don Hall, Stephen J. Anderson
író: Alan Alexander Milne
zeneszerző: Henry Jackman
operatőr: Julio Macat
narrátor: John Cleese
producer: Peter Del Vecho, Clark

Történet

szereplők:
Jim Cummings
(Micimackó / Tigris hangja)
Travis Oates (Malacka hangja)
Tom Kenny (Nyuszi hangja)
Kristen Anderson-Lopez (Kanga hangja)

A Walt Disney Animation Studios visszatér Micimackóval a Százholdas Pagonyba,
így harmincöt év után újra széles vásznon
láthatjuk a világ legismertebb medvéjét. A
régi bájjal, szellemességgel és hóbortokkal
fűszerezett teljesen új alkotás lehetőséget
ad egy egészen különleges találkozásra a
bölcselkedő “csacsi, öreg medvével” és
barátaival, Tigrissel, Nyuszival, Malackával,
Kangával, Zsebibabával és végül de nem
utolsó sorban, Fülessel, aki megint elhagyta a farkát.

szinkronhang:
Mikó István (Micimackó magyar hangja)
Náray Erika (Malacka magyar hangja)
Szacsvay László (Nyuszi magyar hangja)
Györgyi Anna (Kanga magyar hangja)

Bagoly az egész társaságot egy felettébb
vad kalandba keveri, melynek célja, hogy
Róbert Gidát megmentsék egy képzeletbeli vádaskodástól. Úgy tűnik, nagyon zűrös
nap lesz ez egy medvének, aki csupán némi
mézért indult útjára. A.A. Milne öt története inspirálta a Disney klasszikusokra
jellemző, kézzel rajzolt művészeti stílusban
életre hívott Micimackó című egész estés
animációs filmet.

javasolt korosztály: 3-6 év

a film kapcsán
feldolgozható témák
- A történet felidézése
- A szereplők meghatározása - jellemek
- barátság
- könyv/mesefilm

4

Tintin kalandjai

(The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn)
színes, magyarul beszélő,
amerikai-új-zélandi-belga
animációs film, 96 perc, 2011
12 éven aluliak számára a megtekintése
nagykorú felügyelete mellett ajánlott
rendező: Steven Spielberg
író: Hergé
forgatókönyvíró: Steven Moffat, Edgar
Wright, Joe Cornish
zeneszerző: John Williams
producer: Peter Jackson,
Kathleen Kennedy, Steven Spielberg

Történet
Tintin, az ifjú riporter, jellegzetes frizurájával, foxterrierje és néhány hű
barátja társaságában (élükön a mogorva
Haddock kapitánnyal) mindig új kalandba veti bele magát. A világjáró kalandor
ismét szimatot fog: ezúttal Haddock
kapitány egyik őse, Sir Francis Haddock
elsüllyedt hajójával kapcsolatban fedez
fel valamit, amit sokan régóta keresnek.
És most nemcsak a hír értékes: az
Unikornis nevű kalózhajó szállítmánya
ugyanis csupa arany és drágakő volt.
Izgalmas, tengeren és sivatagon át, vízen
és levegőben vezető útja során nemcsak Haddock, hanem egy börtönből
szökött rab és a két detektív, Thomspon
és Thompson is az expedíció segítségére
van.
A Tintin-képregények 70 nyelven több
mint 200 millió példányban keltek el
eddig, és évente 2 millió új kötet talál
gazdára. Hergé műve először 1920-ban,
egy brüsszeli újságban látott napvilágot,
és a folytatások ötven éven át tartották izgalomban az egyre népesebb rajongótábort. Hergé halála előtt még azt
mondta, ha művéből egyszer film készülne, örülne, ha Steven Spielberg lenne a
rendező.

szereplők:
Jamie Bell (Tintin hangja)
Andy Serkis (Haddock kapitány hangja)
Simon Pegg
(Thompson felügyelő hangja)
szinkronhang:
Molnár Levente (Tintin magyar hangja)
Kőszegi Ákos
(Haddock kapitány magyar hangja)
Józsa Imre
(Thompson felügyelő magyar hangja)

javasolt korosztály: 8-12 év
a film kapcsán
feldolgozható témák
- kalandfilm/detektívtörténetek
- képregény-adaptáció
- humor a filmben / vicces karakterek
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Vuk
színes, magyar rajzfilm, 74 perc, 1981
korhatárra való tekintet nélkül
megtekinthető
rendező: Dargay Attila
író: Fekete István
forgatókönyvíró: Dargay Attila,
Imre István, Tarbay Ede
zeneszerző: Wolf Péter
operatőr: Henrik Irén
hangmérnök: Bársony Péter
vágó: Hap Magda, Czipauer János

Történet

szereplők:
Pogány Judit (Vuk gyerekhangja)
Gyabronka József (Vuk felnőtt hangja)
Csákányi László (Karak hangja)
Bitskey Tibor (Mesélő)
Földi Teri (Iny hangja)
Szabó Gyula (Kag hangja)
Szabó Sándor (Vahur hangja)

A rókacsaládban “gyermekáldás” van.
Mind életrevaló, de egy különösen csintalan. A szülők úgy vélik, nagyapjára ütött
és ezért a Vuk nevet adják neki. Amikor
árván marad, nagybátyja, a híres Karak
veszi pártfogásába. Befogadja barlangjába és vadászni tanítja. Vuk ügyes tanítványnak bizonyul, és Karak legnagyobb
örömére ügyes, bátor rókává fejlődik.
Dargay Attila rajzfilmje, melyen generációk nőttek fel, a gyerekek számára
még mindig felejthetetlen élményt jelent.

javasolt korosztály: 6-10 év

a film kapcsán
feldolgozható témák
- család
- generációk kapcsolata
- ember és természet kapcsolata
- felnőtté válás
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A róka és a gyerek
(Le renard et l’enfant)
színes, magyarul beszélő,
francia filmdráma, 92 perc, 2007
korhatárra tekintet nélkül
megtekinthető
rendező: Luc Jacquet
forgatókönyvíró: Luc Jacquet,
Eric Rognard
operatőr: Gérard Simon, Eric Dumage
zene: David Reyes, Evgueni Galperine,
Alice Lewis
producer: Yves Darondeau,
Christophe Lioud, Emmanuel Priou
vágó: Sabine Emiliani

Történet
Egy őszi reggel az erdei úton egy kislány meglát egy rókát. Annyira felkelti az érdeklődését, hogy közelebb
megy hozzá. A kislányt és a vadállatot szétválasztó határok egy pillanatra
megszűnni látszanak. Aztán a róka természetesen elmenekül. Így kezdődik egy
csodálatos és hihetetlen barátság története. A rókának köszönhetően a kislány
előtt egy rejtett, ismeretlen világ tárul
fel, és ez a kaland örökre megváltoztatja
az életét – akárcsak a miénket…

szereplők:
Bertille Noël-Bruneau (kislány)
Thomas Laliberté (kisfiú)
Isabelle Carré (narrátor)

javasolt korosztály: 8 éves kortól

a film kapcsán
feldolgozható témák
- ember és természet kapcsolata
- a barátság
- vadállat és háziállat
- természetfilm, dokumentumfilm
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Hihetetlen utazás
(Turtle: The Incredible Journey)
színes, magyarul beszélő,
angol-osztrák-német dokumentumfilm,
81 perc, 2009
korhatárra tekintet nélkül
megtekinthető
rendező: Nick Stringer
forgatókönyvíró: Melanie Finn
operatőr: Rory McGuinness
zene: Henning Lohner
narrátor: Miranda Richardson
producer: Sarah Cunliffe, Mike Downey,
Sam Taylor
vágó: Sean Barton, Richard Wilkinson

Történet
A film a természet egyik legrendkívülibb utazását mutatja be egy ál-cserepes
teknős életén keresztül, amint a természet szavát követve elindul a felmenői
útján. Főhősünk Florida partjainál született, majd meglovagolva a Golf áramlatot az Északi-sarkkörig, onnan átúszva
az egész Atlanti óceánt egészen Afrikáig,
visszatér oda, ahol született. De a nagy
számok törvénye rá is érvényes, mindössze 10.000-ből 1 teknős éli túl ezt az
utazást.
Ez a film egy látványos természettörténeti kaland, amely egy teknős
küzdelmeit mutatja be, hogy egy újabb
generációjának adjon esélyt az életre.
Igazi tartalmas kikapcsolódás az egész
családnak.

szinkronhang: Kubik Anna

javasolt korosztály: 6-10 éves kor

a film kapcsán
feldolgozható témák
- a természet törvényei
- a tengerek és óceánok élővilága
- a cserepes teknős útja
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Fel!
(Up!)
színes, magyarul beszélő,
amerikai animációs film, 96 perc, 2009
korhatárra való tekintet nélkül
megtekinthető
rendező: Pete Docter, Bob Peterson
forgatókönyvíró: Bob Peterson,
Pete Docter, Thomas McCarthy
zeneszerző: Michael Giacchino
producer: Jonas Rivera
vágó: Kevin Nolting

Történet

szereplők:
Edward Asner (Carl Fredricksen hangja)
Christopher Plummer (Charles Muntz
hangja)
Jordan Nagai (Russell hangja)
Bob Peterson (Dug/Alpha hangja)
Delroy Lindo (Beta hangja)
Jerome Ranft (Gamma hangja)
Danny Mann (Steva, építőmunkás
hangja)
Jess Harnell (ápoló hangja)

A 78 éves Carl Fredricksen felesége
elvesztése óta magányosan, visszahúzódva éli mindennapjait. Az öreg házára szemet vet az a társaság, amely a környék
telkeit már felvásárolta. Carlt azonban
odaköti a sok emlék, köztük az a fénykép, amelyet nézve arról álmodoztak a
nejével, hogy elutaznak a világ legnagyobb vízeséséhez. Az álmait sirató
öregúr merész tettre szánja el magát.
Kihasználva egykori léggömbárusi gyakorlatát egyetlen éjszaka alatt fellufizza
a házát, és reggel, mielőtt az idősek otthonába szállítanák, felemelkedik vele
a levegőbe. Dél-Amerika felé veszi az
irányt, hogy megvalósítsa élete legnagyobb kalandját. Útjára egy potyautas
kisfiú és egy kutya is elkíséri.

javasolt korosztály: 12-16 év

a film kapcsán
feldolgozható témák
- barátság
- generációk kapcsolata
- az álmok megvalósítása
- a világ megismerése
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A Föld
(Earth)
színes, feliratos, német-angol
dokumentumfilm, 90 perc, 2007
korhatárra tekintet nélkül
megtekinthető
rendező: Mark Linfield,
Alastair Fothergill
forgatókönyvíró: Mark Linfield,
Alastair Fothergill, Leslie Megahey
zeneszerző: George Fenton
operatőr: Richard Brooks Burton,
Andrew Shillabeer
narrátor: Patrick Stewart
producer: Sophokles Tasioulis,
Alix Tidmarsh
vágó: Martin Elsbury

Történet:
Ez a lélegzetelállítóan gyönyörű természetfilm egy felejthetetlen utazásra
viszi a nézőt az Északi-sarktól indulva a
Déli-sark felé, követve a Nap útját, és az
évszakok változásait. A film főszereplői
olyan csodálatos teremtmények, akiknek
a mindennapjain keresztül bepillantást
nyerhetünk bolygónk varázslatos, de sokszor kegyetlen világába. Lenyűgöző képeket láthatunk egy téli álmából ébredő
jegesmedve családról; elefántokról, akik
a sivatagon átkelve, számtalan veszéllyel
szembenézve igyekeznek, hogy elérjék
az Okavango folyót; és bálnákról, aki
bejárják az óceánokat, hogy élelemhez
jussanak. A film egyszerre ünnepli a földi
élet szépségét, és figyelmeztet az ember
felelősségére, annak megőrzése érdekében.

javasolt korosztály: 6 éves kortól

a film kapcsán
feldolgozható témák
-ember és természet kapcsolata
- természeti katasztrófák
- környezettudatosság
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Egy lányról
(An Education)
színes, feliratos, angol dráma,
95 perc, 2009
12 éven aluliak számára a megtekintése
nagykorú felügyelete mellett ajánlott
rendező: Lone Scherfig
forgatókönyvíró: Nick Hornby
zeneszerző: Paul Englishby
operatőr: John de Borman
jelmeztervező: Odile Dicks-Mireaux
producer: Finola Dwyer, Amanda Posey
vágó: Barney Pilling

Történet
A hatvanas évek külvárosi Londonjában
élő Jenny még nincs 17 éves. A ragyogóan okos és csinos diáklány franciául
tanul, csellózik, és Oxfordban készül
folytatni tanulmányait, kissé vaskalapos apja legnagyobb örömére. Egy nap
megismerkedik a harmincas Daviddel,
aki autóján hazaviszi az esőben ázó lányt.
A találkozásból hamarosan románc lesz.
Az éttermek, színházak, aukciók, lóversenyek, vidéki kiruccanások és a szerelem
forgatagában Jenny kezdi elveszíteni
érdeklődését a tanulás iránt, és ez ellen
David simulékony modorától elkápráztatott konzervatív szülei sem tiltakoznak.
Bár Oxford már kéznyújtásnyira van, otthagyja az iskolát, és az új életre készül,
amikor egy nap többtonnás sziklatömbként rászakad az igazság. Szembe kell
néznie a kérdéssel: mit akar kezdeni az
életével?

szereplők:
Carey Mulligan (Jenny)
Peter Sarsgaard (David)
Alfred Molina (Jack)
Dominic Cooper (Danny)
Rosamund Pike (Helen)
Matthew Beard (Graham)
Ellie Kendrick (Tina)
Sally Hawkins (Sarah)

javasolt korosztály: 14-19 év

a film kapcsán
feldolgozható témák
- felnőtté válás
- felelős döntések
- a tanulás értéke
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Életrevalók
(Intouchables)
színes, feliratos, francia vígjáték, 112
perc, 2011
12 éven aluliak számára a megtekintése
nagykorú felügyelete mellett ajánlott
rendező: Eric Toledano, Olivier Nakache
forgatókönyvíró: Olivier Nakache,
Eric Toledano
operatőr: Mathieu Vadepied
producer: Nicolas Duval-Adassovsky,
Laurent Zeitoun, Yann Zenou
vágó: Dorian Rigal-Ansous

Történet
Az ejtőernyős baleset után tolószékbe
kerülő gazdag arisztokrata, Philippe felfogadja otthoni segítőnek a külvárosi
gettóból jött Drisst. Azt az embert, aki
most szabadult a börtönből, és talán
a legkevésbé alkalmas a feladatra. Két
világ találkozik és ismeri meg egymást,
és az őrült, vicces és meghatározó
közös élmények nyomán kapcsolatukból meglepetésszerűen barátság lesz,
amely szinte érinthetetlenné teszi őket a
külvilág számára.

szereplők:
François Cluzet (Philippe)
Omar Sy (Driss)
Anne Le Ny (Yvonne)
Audrey Fleurot (Magalie)
Clotilde Mollet (Marcelle)
Alba Gaia Kraghede Bellugi (Elisa)
Cyril Mendy (Adama)
Christian Ameri (Albert)

javasolt korosztály: 14-19 év

a film kapcsán
feldolgozható témák
- barátság
- az élet szeretete
- az élet értelme
- két világ találkozása
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Scott Pilgrim a világ ellen
(Scott Pilgrim vs. the World)
színes, feliratos, amerikai film,
112 perc, 2010
korhatár: 12 éven aluliak számára
a megtekintése nagykorú felügyelete
mellett ajánlott
rendező: Edgar Wright
forgatókönyvíró: Michael Bacall,
Edgar Wright
zeneszerző: David Arnold
operatőr: Bill Pope
producer: Nira Park, Marc Platt
vágó: Jonathan Amos, Paul Machliss
szereplők:
Michael Cera (Scott Pilgrim)
Mary Elizabeth Winstead (Ramona V.
Flowers)
Kieran Culkin (Wallace Wells)
Chris Evans (Lucas Lee)
Anna Kendrick (Stacey Pilgrim)
Brandon Routh (Todd Ingram)
Alison Pill (Kim Pine)
Jason Schwartzman (Gideon Gordon
Graves)
Mark Webber (Stephen Stills)
Mae Whitman (Roxy Richter)

javasolt korosztály: 16-19 év
a film kapcsán
feldolgozható témák
- felnőtté válás
- kamaszkori útkeresés
- ismerkedés az ellenkező nemmel

Történet:
Íme, a bájos és állástalan Scott Pilgrim.
Egy totál átlag garázsbandában, a Sex
Bob-ban basszgitározik, 22 éves, és most
ismerkedett meg álmai nőjével. Scott
Pilgrimnek sosem volt gondja a becsajozással. A “kicsajozás” szokott nehéz
lenni, vagyis nehezen rázza le a nőit. A
szerelem folyton komplikált: onnantól
kezdve, hogy egyszer egy lány telibe
kapta a szívét - és most visszatért a
városba - odáig, hogy valahogy le
kéne rázni ezt a mostani tinit, amikor
Ramona begörkorizik a fiú életébe. Scott
azonban hamarosan rájön, hogy az új
szerelem az eddigi legfurcsább koloncot hozta magával: alávaló ex-pasik csapata irányítja a lány szerelemi életét, és
bármit megtesznek, hogy kicsinálják az
új udvarlót. Ahogy Scott közelebb kerül
Ramonához, egyre gonoszabb figurákkal
kell szembenéznie a lány múltjából - a
hírhedt deszkástól a vega rocksztáron
át a félelmetesen egyforma ikrekig.
Mole felnőtté válása jut eszünkbe. Oliver
néha szerelmi és családi problémáit is
megdöbbentő módon reagálja le és ettől
lesz a film egyszerre humoros és nagyon
is átélhető.
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Sammy nagy kalandja - A titkos Átjáró
(Sammy’s Adventures: The Secret Passage)
színes, magyarul beszélő,
belga animációs film, 88 perc, 2010
korhatárra való tekintet nélkül
megtekinthető
rendező: Ben Stassen
forgatókönyvíró: Domonic Paris
zeneszerző: Ramin Djawadi
producer: Gina Gallo, Mimi Maynard,
Domonic Paris, Ben Stassen,
Caroline Van Iseghem

Történet
1959-et írunk. Sammy a tengeri teknős,
ahogy megszületik Kalifornia tengerpartján, bemászik a vízbe, azonnal megtalálja, majd el is veszíti élete szerelmét,
a gyönyörű és szintén bébi teknős
Shellyt. Minden teknős elindul felfedezni
az Óceánt mielőtt visszatér a partra ahol
született, így tesz Sammy is, aki a hősies
utazás során minden veszélyt kicselez
annak reményében, hogy újra lássa
Shellyt. Sammy 50 éven át ‘járja’ a világ
óceánjait miközben legjobb barátjával,
Ray-jel együtt tapasztalja meg, hogy
az emberek hogyan ártanak a Földnek.
Sammy piranhákkal harcol, megmenekül
egy halászsas elől és misztikus úti titkok
után kutat. Majd egy nap, számos kihívást túlélve, Sammy végre megtalálja
Shellyt. Ő sem felejtette el Sammyt soha.

szinkronhang:
Sánta László (Sammy magyar hangja)
Balsai Mónika (Shelly magyar hangja)
Majsai-Nyilas Tünde (Hó magyar hangja)
Kálloy Molnár Péter (Ray magyar hangja

javasolt korosztály: 3 éves kortól

a film kapcsán
feldolgozható témák
- a történet felidézése
- a tengerek és óceánok világa
- barátság, szerelem, szeretet
- humor a mesében
- természetvédelem
- az állatvilág törvényei
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május 22.
május 23.
május 24.
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9 00

A róka és a gyerek
Egy lányról

Sammy nagy
kalandja
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Vuk
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kalandjai*
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Fel!*
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Egy lányról

Scott Pilgrim a
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9 00

Életrevalók*
Hihetetlen utazás
Vuk

Tintin kalandjai
Sammy nagy
kalandja

11 30

Micimackó*
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Sammy nagy
kalandja
Tintin kalandjai

Fel!
A Föld

Bogyó és
Babóca 2*

9 00

Bogyó és Babóca 2*
Scott Pilgrim
a világ ellen

A Föld
Életrevalók
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Micimackó*

Vuk*
Scott Pilgrim
a világ ellen
Fel!

Életrevalók
A Föld

Tintin kalandjai

9 00

A Föld*
Életrevalók

Vuk
Bogyó és Babóca 2

Micimackó
Egy lányról

Hihetetlen
utazás*

11 30

Scott Pilgrim
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Vuk

Egy lányról

Fel!*

11 30

Scott Pilgrim
a világ ellen*

május 25.

A *-al jelölt előadásokat akadálymentesített termekben tartjuk.
Jelentkezni az előadásokra a suli@bpfilm.hu címen lehet.
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