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Az Éretlenségi
csütörtöktől
látható
a mozikban.

Premier

Éretlenségi bankett

Mindenki ismer olyan fiatalt, aki a középsuli végén döbben rá, hogy
végigtanulta a négy évet, de egy percet sem bulizott. Aztán beleveti
magát a sűrűjébe. Róluk szól ez a film.

A

legjobb barátnők és nagyon jó,
szorgalmas tanulók: Amy és Molly
végiggürcölték iskolaéveiket a jó
eredményekért, ennek hála biztatóbb
jövő előtt állnak, mint folyton bulizó
társaik. Ám a gimi utolsó estéjén a két

Könyv
Óvodások kézikönyve
Az ovikezdés bizony
nehéz dolog – gyereknek, szülőnek
egyaránt. A könyv
felkészíti a gyerekeket a nagy kalandra,
amit óvodának hívunk.
Bemutat mindent – a beirat-

kozástól az első ottalvásig
és az új hely megszokásáig.
Mindezt szívmelengető szöveggel és rajzokkal, sok-sok
szeretettel és humorral.
Gyalázat és hit
Dorothy Miller, a fiatal
amish lány Sarasotában
él egy közösségben.
Amikor Gregory
Hamilton éttermet építene a piacuk helyén, a
közösség tagjainak dönteniük kell: harcolnak vagy beletörődnek. És milyen szerep jut Dorothy Millernek?
(A könyv egy háromkötetes
sorozat első része.)

elválaszhatatlan, rendszerezett életű lány
rádöbben, hogy totálisan kimaradtak a
szórakozásból. Hogy bepótoljanak négy
évnyi partizást egyetlen éjszaka alatt,
őrült kalandra vállalkoznak, amihez nem
lehet elég éretlennek lenni.

TV

Szahara
Egy rejtélyes történelmi legendához kapcsolódó,
csodálatos pénzérmét talál Dirk Pitt, a tapasztalt és
híres felfedező (Matthew McConaughey). NyugatAfrika egyik legveszélyesebb vidékére utazik, hogy
megtalálja a helyiek által csak Halálhajónak nevezett,
rég elveszettnek hitt, titkos rakományt rejtő csatahajót.
Csapatához csatlakozik a gyönyörű és rendkívül
okos fiatal orvosnő (Penélope Cruz), aki úgy gondolja, hogy az elrejtett kincs egy olyan, globális problémával is kapcsolatban lehet, ami az egész Földet
fenyegeti.

VI. 1., szombat, 18.15
SuperTV2

Instant család (12)
Örökbe fogadáson töri
a fejét a sikeres házaspár (Mark Wahlberg
és Rose Byrne). Egy
kamaszlányt vesznek
magukhoz, de jön vele
a két kistestvére is. Pete és
Ellie immár háromgyerekes
párként, nevetések és kön�nyek között tapasztalják meg,
milyen is egy igazi család.
Kényszerleszállás (16)
Irányíthatatlanná válik
a SouthJet 227-es
járata, ám William
Whitaker kapitány
(Denzel Washington)
erős lélekjelenlétével
és egy bravúros manőverrel épségben leteszi a
földre a gépet. A közvélemény
hősként ünnepli, de aztán
egyre több kérdés merül fel
azzal kapcsolatban, hogy ki
vagy mi tehető felelőssé a
balesetért.

KONCERT
Tangó fuvolára és gitárra
Különleges zenei élménynek ígérkezik
Horgas Eszter fuvolaművész és Gabor
Amadeus gitárművész közös koncertje.
A zenei összeállítás alapja az autentikus
argentin tangó zenei világa, valamint a
legendás zeneszerző, Astor Piazzolla
életműve. A koncert a Bondoró – I.
Utcaszínház Fesztivál (V. 30–VI. 2.)
programja.

Piazzola Forever
V. 31., péntek, délután öttől, Kapolcs

cd
Exotic Post Traumatic
Az Ivan & The Parazol legújabb (harmadik) lemezéről ezt mondja Vitális Iván,
a zenekar frontembere: „Az Exotic Post
Traumatic lemezzel vált a zenekar nagykorúvá úgy, hogy közben nem vesztette
el azokat az előnyöket és jó tulajdonságokat, amiket a gyermekkor adott. Ez a
lemez hangzásában és a dalok tekintetében is abszolút új szintet képvisel..”
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