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LÁTHATATLANOK  
Benjamin Kahlmeyer / Németország / 2014 / 78 perc - eredeti nyelven, magyar felirattal 

A film betekintést nyújt a menedékjog fekete dobozába. Négy menedékkérő számára az új élet reménye 

Németországban élesen összeütközik a bürokratikus döntéshozatali folyamattal.  

ELŐZETES: https://www.youtube.com/watch?v=Ux5x6t1U-Zo 
HONLAP: http://benjamin-kahlmeyer.de/die-unsichtbaren-the-invisibles/ 

 

REMÉNYVASÚT 
Trencsényi Klára / Magyarország / 2015 / 79 min – magyar nyelven, angol felirattal 

A Reményvasút című film története a magyar úttörővasutak köré épül. A kommunista kormány által 

épített vasúthálózaton a vonatok ma is közlekednek. Az üzemeltetésért felelős fiatalok nem kapnak 
munkájukért fizetést, de életre szóló élménnyel lehetnek gazdagabbak. A Gyermekvasút menedéket 

kínál a három sanyarú sorsú gyermeknek, Gergőnek, Karmennek és Viktornak. A bajtársiasság, a hűség, 

a megtartó rend - ezt jelenti számukra a vasútnál dolgozni. Általuk ismerhetjük meg a mai fiatalok 

érzelmi és lelki világának válságát is. 
ELŐZETES: https://www.youtube.com/watch?v=EJgjsu-altQ 

 

INTEGRÁCIÓS BLOKK (két film egy blokkban – 93 perc) 

1. Az én szememben…  
Raphael Schanz / Németország / 2016 / 31 perc - eredeti nyelven, magyar felirattal 

Öt menekült a sajtófotókat és televíziós bejátszásokat nézve őszintén fejezi ki érzéseit a média 

előítéleteivel kapcsolatban. Személyes történeteiken keresztül megtudhatjuk, hogyan szeretnék, hogy a 
német társadalom lássa őket. Reakciójuk elindít egy beszélgetést az identitásról, az emberiességről és a 

méltóságról. 

2. A franciák  
Mohamed Ulad & Isabelle Wekstein-Steg / Franciaország / 2015 / 62 min - eredeti nyelven, magyar 

felirattal 
Hogyan látják a külvárosiak a "kékszemű" Franciaországot? Bár a film főszereplői nemzetiségük szerint 
franciák, mégsem érzik magukat annak: A franciák azok a többiek! - állítják egybehangzóan. 

FRANCIA CIKK ELŐZETESSEL: http://rue89.nouvelobs.com/2016/02/02/les-francais-cest-les-autres-

docu-limpasse-identitaire-263048 

 
DIVATJAMÚLT 
Jaak Kilmi, Lennart Laberenz / Észtország / 2015 / 58 perc - eredeti nyelven, magyar felirattal 
A harmadik világ országaiban működő több ezer textilvállalat a ruhagyártás mellett hatalmas 

mennyiségű mérgező hulladékot is kitermel. Reet Aus divattervezőnek ambiciózus tervei vannak a világ 

megmentésére: belülről veszi fel a harcot a divatiparral. 

ELŐZETES: https://www.youtube.com/watch?v=bA-dAJ2gvKY 
HONLAP: http://www.homelessbob.ee/movies/out-of-fashion/ 

 
THULE TUVALU 
Matthias von Gunten / Svájc & Tuvalu & Grönland / 2014 / 96 perc - eredeti nyelven, magyar felirattal 

Amikor a jég elolvad Thule-ban, Tuvalu az óceánba fullad. Egy megható portré olyan emberekről, akik 

sorsa szorosan összekapcsolódik, hiába laknak a világ különböző távoli sarkaiban.  
ELŐZETES: https://www.youtube.com/watch?v=_2e8jbzofFQ 

HONLAP: http://www.thuletuvalu.com/ 
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