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Jászberény, Lehel Film-Színház
A jászberényi Lehel Film-Színház art minősítésű, két teremmel rendelkező mozi, mely 2013 októbere
óta felújított belső terekkel, megújított, korszerű technikai felkészültséggel és közönségbarát
környezettel üzemel. Az épület az art filmek, a 3D-s és premierfilmek vetítése mellett színházi- és
koncertelőadások befogadására is alkalmas színpaddal, valamint egy kávézóval egyterű
képzőművészeti kiállítótérrel is rendelkezik. A mozilátogatók (a fizetős és ingyenes vetítéseken részt
vevők) száma az elmúlt egy évben meghaladta a 30.000 főt. Az art minősítésnek megfelelően a mozi a
kötelezően előírt art filmek és egyéb filmek vetítési arányának eleget tesz amellett, hogy folyamatosan
törekszik arra, hogy lehetőség szerint a műsorra tűzött filmeket látogató közönség tematikus
filmklubok keretében akár egy-egy műfaj jelentős filmjeit, akár egy-egy rendező vagy színész
kiemelkedő alkotásait megismerhesse. Elsősorban a magyar filmalkotások esetében, az egyes
vetítéseket övező közvetlen hangulatú, ugyanakkor szakmailag megalapozott közönségtalálkozók, a
filmes szakemberek által moderált filmélmény-megbeszélések, az alkotások jobb megértésére, a
filmek által felvetett problémakörök, kérdések megvitatására, eszmecserére, a kulisszák bizonyos
szintű láttatásával a filmkészítés komplexitásának teljesebb körű megismerésére adnak lehetőséget.
Mindez természetesen jól szolgálja maga a mozi, illetve a moziba járás kulturális, közösségi
élményének, az otthoni vagy egyedüli filmnézéshez képest többletértékkel bíró „moziélmény”
népszerűsítését is.
FOLKmozi
A jászberényi XXV. Csángó Fesztivál - Európai Kisebbségek Folklór Fesztiváljához kapcsolódva, 2016
júliusában három napon át három filmet tűzött ingyenesen műsorára a „FOLKmozi” keretében a Lehel
Film-Színház: Magyarország szélin. Portré Jánó Anna moldvai csángó énekesről (Rendező: Szomjas
György), „A szívben még megvan” – Zerkula János (Rendező: Szomjas György), Gyimesi mulatságok
(Rendező-operatőr: Kovács László)
2016 október Mozinet filmnapok
Az 6. Mozinet Filmnapok több szempontból is felülmúlja a korábbiakat. Idén Budapesten kívül kilenc
vidéki helyszín is bekapcsolódik a változatos programba, amely Cannes, Velence, Berlin és San
Sebastian filmfesztiváljainak legjobbjaiból válogat. A Magyarországon először látható, de
nemzetközileg már jelentős visszhangot kiváltó premierfilmek vetítésén kívül jelentős külföldi alkotók
– rendezők, színészek – is részt vesznek az eseményen. Beszélgetések, közönségtalálkozók, koncertek
is gazdagítják majd az 6. Mozinet Filmnapok programját.

2016 decembere: Vertigó filmnapok rendezvény.
A filmnapok célja, hogy a nyári sikeres kezdeményezést követően Budapesten kívül is kedvet csináljon
az artmoziba járáshoz és igényes artfilmek nézéséhez, valamint ösztönözze a közösségi filmfogyasztást.
EURÓPA Film-és Kulináris Klub 5 ország 10 filmje és sajátos desszertjei! Kéthetente, hűvös csütörtök
estéken helyezkedj el kényelmesen a vetítőterem foteljében és érezd át egy európai film hangulatát,
az adott ország jellegzetes desszertjét ízlelgetve! Opera és balett filmek vetítése A program célja, hogy
felkeltse az érdeklődést olyan művészeti ágak iránt, melyeket Jászberényben élőben nem lehet elérni.

A cél, hogy a műértő és az érdeklődő közönség megtekinthessen kalsszikusnak mondható balett és
opera előadásokat a moziban. Ezzel is kielégítve a művészet iránti vágyaikat.
2017. év első felében megvalósultak:
Kulináris filmnapok
Folytatni szeretnénk egy 2016.-os kezdeményezésünket, mely nagy sikernek örvendet. A program
címe: Kulináris filmnapok. A program keretében egy adott Art-filmhez kötődően olyan ételeket
készítünk, amely az adott film származási helyére vonatkoztatható (pl: francia ételek), vagy amiről az
adott art filmben szó van. Így a film mellett a nézők betekinthetnek (megizlelhetik) az adott ország
étkeit.
Filmszínházunk ART terme a 2017. évben is folyamatos kihasználtsággal és vetítésekkel kíván élni. A
programjainkat szeretnénk az érdeklődő közönség igényeinek megfelelően kialakítani , így a filmklubok
és egyéb ART mozihoz kapcsolódó rendezvényeinek is eszerint rendezzük. Terveink szerint a 2017.
évben is szeretnénk a művészfilmekhez kötődő beszélgetéseket, közönségtalálkozókat szervezni,
melyekre minden érdeklődőt várunk nem csak Jászberény településről, de vonzáskörzetéből is. A
művészfilmek, art besorolású filmek jelentősége elsősorban művészeti értékében van, a vetítésük
célja, hogy nem csak Budapesten, de egy vidéki városban is jó minőségben (3d és Dolby hangzás)
elérhetővé váljon a magasabb kultúra az ez irányú kultúra kedvelőinek. Igyekszünk az ART
tevékenységet is több szempontból megközelíteni: Balett, film, gasztronómia, mellyel célunk, hogy
minél több szempontból kielégítsük az érdeklődőket, és minél szélesebb szegmenst tudjunk bevonni
az art filmek kedvelőinek táborába.
Promóció:
A jászberényi Lehel Film-Színház saját weblappal (www.lehelfilmszinhaz.hu ) is rendelkezik. Nagyobb,
kiemeltek filmek esetében molinót gyártunk, melyek a Mozi homlokzatára kerülnek kiragasztásra. Havi
műsorral, film plakátokkal promótáljuk a Mozi műsorát mind Jászberényben, mind a környező
településeken kiplakátolva, szóró anyagokat elhelyezve Művelődési Házakban, Könyvtárakban.
Ennek eredményeként elmondható, hogy a Mozi folyamatosan közel maximum kihasználtsággal
üzemel, és nem csak Jászerényből vesznek jegyet (online vásárlás alapján követve), hanem Jászberény
40-50 km-es körzetéből.
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