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A tavalyi BuSho Fesztivál egyik legnagyobb visszhangot kiváltó rendezvény sorozatát folytatjuk idén is, melyen a hozzánk érkező alkotóknak
és fesztivál vendégeknek szeretnénk olyan programlehetőséget kínálni, melynek során kicsit kilépve a moziteremből ismerkedhetnek egymással,
persze Budapesten keresztül. Indulás minden reggel 9-kor a DocuArt Kocsiszínből, találkozó 08:45-kor!
In base of last year’s experiences we would like to offer You a special program again: the filmmakers and the visitors will have the possibility
to leave the cinema and know each other and our capital. The program starts at 9. a.m every morning, from DocuArt Shed, meeting at 8.45 a.m.

1. „IKARUSSZAL, DE NEM BUSZOZÁS” | „HELLO TOURIST” VETERAMA, 

02. SEPTEMBER, WEDNESDAY  09:00

Az MBTravel Utazási Iroda jóvoltából első nap egy veteránbuszos budapesti városnézésre visszük az érdeklődőket, melynek során érintjük a
főváros 10 legfontosabb turisztikai látnivalóját.
The rolling legend on the road again, with 10 stops for the HOP ON - HOP OFF tours which are unique in Budapest.

2. „NINCSEN AZ ORSZÁGNAK HÁZA” | PARLIAMENT, 

03. SEPTEMBER, THURSDAY,  09:00

Az Országház megtekintése mindenkinek kivételes élmény!The visit of the Parliament is a special experience!
"The home doesn’t have house" – these are the bitter words of Vörösmarty Mihály, one of the most excellent poets of the Golden Era of

the progress of  capitalism in Hungary. The grandchildren of Árpád had been legislating during many centuries without permanent housing. 
But the „country” and the „nation” founded by Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Deák Ferenc and Petőfi Sándor with their own hands
and with their own words needed an own home. It is situated at the riverbank of the Danube as the counterweight  of the Royal Palace. 

3. LUKÁCS FÜRDŐ | LUKÁCS BATH,

04. SEPTEMBER, FRIDAY, 09:00
És amikor már elég volt a kultúrából, kicsit zúg a fejed és nem szeretnél felkelni az ágyból, akkor jót tenne, ha beülnél egy kis termál vízbe
és érezni fogod a hatást.
And if you’re already sick of culture, got a little bit of headache, and you don’t want to wake up, you’d rather sit into the thermal bath; you
will feel the benefits! In the XII. century St-John-knights ( engaded in medical attendance), after that orders from Malta and Rhodos settled
down int he surroundings of today’s Lukács Fürdő, and they constructed spa next to their monasteries. The pump-room of the spa was built
in 1937. In 1979 the first division in Hungary giving complex spa therapy  was created in the Lukács. In 1999 the modernisation of the 
open-air pools took place. 
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A tavalyi nagy siker után 2009-ben második alkalommal vidéki helyszínekkel bővül a fesztivál, sőt ezúttal Szeged, Szolnok és
Szombathely mellé felzárkózott még egy „magyar” település, konkrétan Magyarkanizsa, ahol újra a Vörösmarty moziban zajló
vetítésekkel párhuzamosan tekinthetik meg az érdeklődők a versenyfilmeket. Majd közönségszavazást követően elküldik az 
általuk legjobbnak vélt alkotások különdíjait!

SZEGED, GRAND CAFÉ
A Grand Café Szeged első művészmozijaként 1996. óta szolgálja a film és a kapcsolódó társművészetek, valamint a folyékony javak
elkötelezett híveit. 

SZOLNOK, TISZApART MOZI
H-5000, Szolnok, Templom utca 4. +36 56 424 910

SZOMBATHELY, SAVARIA MOZI
Az AGORA–Savaria Filmszínház a közelmúltban felújított 347 és 57 fős art-termeivel kínál kellemes kikapcsolódást a művész- és a közönség-
filmek kedvelőinek. A belváros szívében működő mozi műsorrendi vetítésein túl jól működő filmklubok, rendszeres filmfesztiválok és tematikus
napok várják a mozgóképkultúra szerelmeseit.

CINEMA FILMMŰHELY, MAGYARKANIZSA
Ez a civil egyesület 2002-ben alakult Magyarkanizsán, mint jótékonysági, pártonkívüli, nonprofit szervezet. A szervezetet 
12 magyarkanizsai fiatal alapította, de bárki tagja lehet aki egyetért és elfogadja a szervezet alapelveit és céljait. Már több 
dokumentum és kisjátékfilm született azoktól a fiatal alkotóktól, akik a korábbi videótáborokban szereztek szakmai képzett-
séget. Ezekkel az alkotásokkal több elismerést is szereztek különböző fesztiválokon Magyarországon és Szerbiában.
KULTÚRA MOZI – MAGYARKANIZSA - CNESA OMI
A Kultúra Mozi a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény keretében működik 320 férőhelyes vetítőteremmel.
A filmeket 35mm, 8mm, 16mm, DVD és DV minőségben tudjuk vetíteni egyenlőre Sztereó hanggal. 
Amióta fölépült a színpad, a filmbemutatást redukálni kellett, ugyanis a nagyterem használatát össze kell hangolni a mozi, a színházi
rendezvények és egyéb, megszervezésre kerülő művelődési rendezvények között. Jelenleg heti 2 előadást tartunk, illetve a fesztiválok
és más filmprodukciók bemutatása bővíti a vetítések számát. A mozi filmrepertoárja a világ filmgyártásában meglévő
törekvéseket/irányzatokat, próbálja követni, és helyet ill. teret ad az ifjú, és kortárs alkotóknak, fesztiváloknak. 
www.cnesa.rs


