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Tisztelt Tagtársak!
Ebben a körlevélben az alábbi információkat osztjuk meg Önökkel:
1. A filológusi megismerésről. A Peter Szondi Műhely II. nemzetközi konferenciája
2016. szeptember 28-30., Pannon Egyetem, Veszprém, M-épület, Kováts-terem.
A PE MFTK Germanisztikai és Fordítástudományi Intézete által alapított Peter Szondi
Nemzetközi Irodalomtudományi Műhely nemzetközi konferenciájára a rendezők minden
érdeklődőt szeretettel várnak.
2. Szemrevaló - Sehenswert filmfesztivál
CSÜTÖRTÖKÖN INDUL A SZEMREVALÓ | SEHENSWERT! Szeptember 22. és október
1. között a filmes mustra a német nyelvterület filmkultúrájából ad ízelítőt, ezúttal is eredeti
nyelven, magyar felirattal vagy tolmácsolással. Az idei program különlegessége, hogy a
bemutatott filmek több mint felét, tíz alkotást női rendező jegyez, közülük kettőt pedig Oscardíjra is neveztek. A filmek Budapest mellett idén is Debrecenben, Szegeden és Pécsett
láthatók.
Alább olvasható a fesztivál vendégeinek sora. A szervezők kérik – ha még nem tette -, írja
meg Tamás Dorkának (Tamás Dorka, sajtókapcsolatok, tamas.dorka@chello.hu, 30 474
5592) , kikkel szeretne interjút készíteni! Előzetesen természetesen a szervezők is szívesen
nyilatkoznak.
1.

Mirjam Unger – osztrák rendezőnő – a Szállj, cserebogár! című film 1945-ben,
Bécsben játszódik, és a kilenc éves Christine szemével láttatja az orosz megszállás
félelmekkel teli időszakát.

2.

Carl Gerber – a 24 hét forgatókönyvírója. A film október 13-ától a Cirko Film
forgalmazásában kerül majd a hazai mozikba.

3.

Orsós János, Derdák Tibor, valamint Stefan Ludwig rendező – Mérges Buddha azt az elkötelezett küzdelmet mutatja be, melyet a Sajókazán az Orsós János roma
származású tanár és Derdák Tibor alapította buddhista gimnázium folytat azért, hogy
roma fiatalok számára perspektívát nyújtson. A filmet Magyarországon forgalmazza
a Magyarhangya.

4.

Benny Jaberg - a Csodaország tíz fiatal svájci rendezője közül az egyik. A
katasztrófathriller egyben aktuális társadalmi kórképet is nyújt egy olyan meglepő
helyzetben, amikor a svájciaknak kell menekülniük.

5.

Herczog Mária szociológus - a tavalyi Zürich Film Festival Közönségdíját elnyert
Amateur Teens kapcsán lesz szakértő-vendégünk. A film azt ábrázolja, milyen
helyzetekbe kergeti olykor a közösségi média hatalma a mai középiskolásokat.

Képek itt találhatók:
https://drive.google.com/drive/folders/0B6kKXiy79zuQQTU4MGFMcmpKSkk
A trailer rövidebb és hosszabb változata:
https://www.youtube.com/watch?
v=V9pXCWkDwd8&index=1&list=PLgQC7iZ7v3olPOd1GXr16L8JbgpDVsXFa
https://www.youtube.com/watch?
v=G1rktEygav4&list=PLgQC7iZ7v3olPOd1GXr16L8JbgpDVsXFa&index=2

Irodalmi témájú filmek:
Stefan Zweig - Búcsú Európától
A film Stefan Zweig életének utolsó éveiről szól, aki hírnevének csúcspontján, 1936-ban
emigrációba kényszerül, s hat évvel később öngyilkos lesz. Egy menekült története – egy
hajdani menekülté, aki ma a világ egyik leggyakrabban olvasott német nyelvű írója.
A filmet mind a négy városban vetítik német nyelven, magyar felirattal. Budapesti időpontok:
9.24.-én 20 órától és 10.01.-én 18 órától, helyszín a Művész mozi.
Dürrenmatt – Egy szerelmi történet
Dürrenmatt a második világháborút követő időszak svájci irodalmának egyik legjelentősebb
képviselője, a késő modern tragikomédia megteremtője. A film Dürrenmatt feleségéhez,
Lottihoz fűződő szerelmének állít emléket, akivel negyven éven át élt szoros, szinte
szimbiotikus kapcsolatban
A filmet csak Budapesten vetítik, a Művész moziban 9.27.-én 18:30-kor vetítik, svájci német
nyelven és német felirattal, magyar hangalámondással.
Teljes program: www.szemrevalofesztival.hu

