
A Nemzetközi Tudományos Filmfesztivál programjai (Szolnok, 2017. október 12.-15.) 
 
október 12., csütörtök 
 
13.00-13.55 versenyfilmek vetítése, „A” terem 
13.55-14.00 szünet 
14.00-15.30 versenyfilmek vetítése, „A” terem 
15.30-15.40 szünet 
15.40-17.00 versenyfilmek vetítése, „A” terem 
17.00-17.10 szünet 
17.10-17.55 versenyfilmek vetítése, „A” terem 
17.00-17.30 Somogyi Márk Mintatermészet című kiállítását Szemadám György méltatja, kávézó 
18.00-19.00 Kellermayer Miklós előadása „ Az igazság Darwin életművében” címmel, „A” terem                
19.00-19.30 A Gravitáció című filmes pályázat filmjeinek bemutatója 
19.30-20.30 Nyitó ünnepség /A szignálfilm pályázat filmjeinek díjazása és bemutatása  

20.30-22.00 Fogadás 
22.00  Smart koncert, kávézó   
22.00-24.00 információs filmek vetítése, „B” terem 
 
 
október 13.,  péntek 
 
09.00-10.30 versenyfilmek vetítése, „A” terem 
10.30-10.40 szünet                                                                              
10.40-12.00 versenyfilmek vetítése, „A” terem    
12.00-12.10 szünet 
12.10-13.35 versenyfilmek vetítése, „A” terem 
13.35 ebédszünet  
14.00-15.00 Barkóczi Janka „Ezerszemű filmhíradó” előadás és könyvbemutató, „E” terem 
14.15-15.45 versenyfilmek vetítése, „A” terem 
15.00-16.00 Filmvilág délután. 60 éves az ország egyetlen filmművészeti folyóirata. „E” terem 
15.45-16.00 szünet  
16.00-18.00 versenyfilmek vetítése, „A” terem 
16.00-17.00 Korsós Zoltán, a Magyar Természettudományi Múzeum Főigazgatójának előadása, „E” terem 
17.00-18.00 Online népszerű tudományos video absztrakt verseny értékelése 
18.00-18.30 vacsora 
18.30-21.30 Radványi 110, „E” terem            
19.00-20.35 versenyfilmek vetítése, „A” terem                            
20.35-20-45 szünet 
20.45-22.30 versenyfilmek vetítése, „A” terem 
22.30             Vasárnapi gyerekek koncert; kávézó                                                                                       
 
 
 
október 14., szombat  
 
09.00-10.30 versenyfilmek vetítése, „A” terem 
09.30-10-30 Könyvbemutató, kávézó 
09.00-10.30 információs filmek vetítése, „E” terem                                                                                                                                                                        
10.30-10.40 szünet                                                                        
10.40-12.15 információs filmek vetítése, „E” terem 
10.40-12.00 versenyfilmek vetítése, „A” terem                                                                                                           



12.00-12.10 szünet 
12.10-13.10 versenyfilmek vetítése, „A” terem 
13.10 ebédszünet 
14.10-15.50 versenyfilmek vetítése, „A” terem 
15.50-16.00 szünet 
16.00-17.40 versenyfilmek vetítése, „A” terem 
17.40-17.50 szünet 
17.50-18.50 versenyfilmek vetítése, „A” terem 
19.00-20.00 versenyfilmek vetítése, „A” terem 
20.00-21.00 díjátadó gála a Szolnoki Galéria épületében 
21.00-22.00 fogadás 
22.00 Origó koncert, kávézó    
 
október 15., vasárnap 
 
09.00-16.00 A díjazott filmek vetítése, „B” terem 
10.00            Art Cinema Day program indítása - flashmob 
10.00-13.00 Látogatás a Reptárba 
13.00-14.00 Ebéd 
 

14.15-22.00 Art Cinema Day vetítések, Európa moziba megy! 

 
14:15  Óriásláb fia (6) magyarul beszélő, belga-francia családi animációs film, 91’ 
Rendező:Ben Stassen Jeremy Degruson 
16:00 Djangó feliratos francia filmdráma 117’ PREMIER ELŐTT 
Rendező: Étienne Comar 
16:30 Kedi-Isztambul macskái (0) feliratos, török-amerikai dokumentumfilm, 79’ 
Rendező:Ceyda Torun 
18:00 Az igazi törődés (16) feliratos, norvég-holland-dán-kolumbiai dráma, 102’ PREMIER ELŐTT 
Rendező:Arild Andresen 
17.45 A négyzet (16) feliratos svéd-német-francia-dán filmdráma, 142’ 
Rendező: Ruben Östlund 
 
A filmekre a belépő egységesen 990 Ft, mely tartalmazza a party sátorba való belépést is. 
 A Nemzetközi Tudományos Filmfesztivál díjazott filmjeinek vetítése ingyenesen látogatható. 
A party sátor 15:00-21:00 óráig tart nyitva. 
A Négyzet és Happy End című filmek előtt rövid bevezető mond a vetítés után pedig pedig beszélgetére várja 
Önöket Reke Balázs filmesztéta. 
Reke Balázs a Szegedi Tudományegyetemen végzett filmesztéta, fő érdeklődési területei a műfaji filmek, 
filmtörténet, pszichoanalitikus filmelmélet. 
 

https://port.hu/adatlap/szemely/ben-stassen/person-233123
https://port.hu/adatlap/szemely/jeremy-degruson/person-507340
https://port.hu/adatlap/szemely/ceyda-torun/person-616776
https://port.hu/adatlap/szemely/arild-andresen/person-360724
https://port.hu/adatlap/szemely/ruben-ostlund/person-294253

