Múzeumok éjszakája a MaNDÁ-nál
A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet június 16-án három helyszínen várja az érdeklődőket: az Erzsébet
körúton az Örökmozgó moziban, a Budakeszi úton az Archívumban, valamint a Gyermekvasút Szépjuhászné állomásán.
A programok minden helyszínen 18-24 óráig tartanak.

Varázslatos némafilmek
Örökmozgó Filmmúzeum, 1074 Budapest, Erzsébet krt. 39. telefon: +36 1 342-2167
18.00–24.00 között non-stop vetítés a moziteremben és az előtérben. A műsorban 1905 és 1929 között készült magyar
és külföldi rövidfilmek szerepelnek:
> Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, Stan Laurel és Oliver Hardy (Stan és Pan), Clyde Cook és a
franciák egykori kedvence, Rigadin, akit a magyar filmforgalmazók Vuksinak kereszteltek át…
> Egy 1925-ös filmváltozatban, Arthur Trimble alakításában elevenedik meg az 1910-es évek népszerű
képregény figurája, Buster Brown, és kutyája, Pete.
> D. W. Griffith néhány korai rövidfilmje
> Látható lesz a híres Jancsi bohóc, polgári nevén Morgenroth Károly, a János vitéz 1924-es filmváltozata, a Tabán
lebontása előtt készült utolsó filmfelvételek.
> Első világháború-ellenes magyar propagandafilm, néhány érdekes ismeretterjesztő film a húszas évekből, egy
1919-es filmhíradó, amely többek között megörökítette Horthy Miklós november 16-i bevonulását.
> Egy kizárólag állatszereplőkkel forgatott játékfilm: Aff és a mogyoró.
A némafilmeket élőzene kísérettel vetítjük. A sokoldalú fiatal magyar zenész, Darvas Kristóf zongorázik. Az élőtérben
videokivetítő, plakátkiállítás, a játékos kedvűeknek filmes totó. A sikeresen tippelők között ajándéksorsolás!

Sosem látott kópiák – Ötven év elteltével
MaNDA központ, 1021 Budapest, Budakeszi út 51/E, telefon: + 36 1 200-8739
50 év után először kinyílik az ország filmarchívuma…
Fedezd fel! – Túra az archívumban filmtörténészeink vezetésével
Rajzold meg saját filmed! – Animációkészítés az Illyés Művészeti Akadémia tanáraival
Archivátor mesék – Kulisszatitkok a központi adatbázisból
Itt a híres csodadob – Vetítők és kamerák a hőskorból
Műhelytitkok a gépházból – Látogatás a mozi boszorkánykonyhájában
Mozi retro – Relikviák, pillanatképek a mozi lebilincselő világából
Kertmozi és kisvendéglő az udvarban – Non-stop 16mm-es vetítés legizgalmasabb kincseinkből hűsítők és ínycsiklandó
finomságok társaságában
Filmprogram:
> Így játsztok ti
> Budapest szimfóniája
> Látta-e már Budapestet
télen?
> Tihany
> A munka akrobatái
> Miből élünk?
> Tiszta tej

> Épül a békemű
> Magyarország műemlékei
> Premier a Nemzetiben
> Árnyékban
> Ellesett percek
> Elégia
> Budapest műemlékei
> Nagymosás

> Hogyan legyünk könnyen,
gyorsan alkoholisták
> Üsd pofon!
> Halászat Magyarországon
> Halló, halló!
> Film a filmről
> Harang születik

Autósmozi ezerrel - A Gyermekvasút Szépjuhászné megállójánál
A Magyar Veteránautó és Motoros Szövetséggel és a MÁV Zrt.-vel karöltve régi magyar filmek ünnepi vetítésére
várjuk a veterán autók és autósmozik kedvelőit. Múltidéző autósmozinkban egymást követik az egykori
filmsikerek, közönségkedvencek.
Rendezvényünk különleges színfoltját jelentik a parkolóban felsorakozó veterán járműcsodák. Egykor ilyen
autókkal érkezhetett a nagyérdemű a premierre.
A Szépjuhászné vendéglő szabadtéri főzéssel, sütéssel, míg a Kisvasút éjszakába nyúló vonatozással várja az
érdeklődőket!
Filmprogram:
> Meseautó
> Kenguru
> A kis Valentino

> Pogány Madonna
> Dögkeselyű
> Kár a benzinért

