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Zene, zenés filmek, koncertfelvételek 
 

 

 
2 lökött inas (2001)                                                                               DVD 1834      
Rend.: Alan Ayckbourn 
Szereplők: John Scherer, Martin Jarvis. Időtartam: 141 perc 
 
A film a legendás zeneszerző, Andrew Lloyd Webber musicalje alapján készült, melyet P.G. 
Wodehouse Jeeves és Wooster című regénye ihletett meg! Az ifjú és kissé szerencsétlen 
úriember, Bertie Wooster különös előszeretettel keveredik problémás helyzetekbe, főként ha nőkről 
van szó. Nos e helyzetekből ki más menthetné ki, mint a minden körülmények között rendíthetetlen 
nyugalmú inas, Jeeves. E fergeteges komédiában Jeeves lehetetlen kalandok tömkelegén segíti át 
elegánsan Berie-t. 

 

 

 
56 csepp vér (2007)                                                                                DVD 808 
Rend.: Bokor Attila 
Szereplők: Kaszás Attila, Palcsó Tamás, Veress Mónika. Időtartam: 100 perc 
 
Egy határ menti faluban rendszeresek az összetűzések a helyi ávósok és a fiatal kitelepítettek 
között. A helyi plébános, Lőrinc mindent latba vetve próbálja elejét venni a konfliktusoknak, de 
hiába. 1956. október 23-án, az ÁVÓ a helyi orosz parancsnok lányának születésnapjára bált 
rendez. Ezen a bálon a fiatalok újabb nagy összecsapást terveznek a helyi karhatalmistákkal. A 
terv meghiúsul, mivel a budapesti forradalom kitörésének hírére a bál félbeszakad. Ekkorra már a 
bálban Júlia, a helyi ávós parancsnok lánya és Robi, a fővárosból kitelepített színész fia, 
egymásba szeret. Lehet-e ebben a forradalmi helyzetben a két ellentétes oldalon álló szerelmes 
szív egymásé?  

 

 
100 Tagú Cigányzenekar                                                                   DVD 1950 
Szerk.: Nemlaha György 
Közreműk: Bangó Margit, Kállai Bori és Melis György. Időtartam: 120 perc 
 

 

 
20.000 nap a Földön (Nick Cave) (2014) – feliratos                                       DVD 4616 
Rend.: Iain Forsyth, Jane Pollard 
Időtartam: 97 perc 
 
20,000 nap a Földön – a legendás alternatív rockzenész, költő, író és forgatókönyvíró Nick Cave 
szemével. A művész különleges utazásra invitál, a film életének egyetlen elképzelt napját mutatja 
be. A gyönyörűen fényképezett alkotásban összemosódik fikció és valóság, Cave képzelt és igazi 
élete, de természetesen feltűnnek benne állandó alkotótársai – zenekara, a Nick Cave & the Bad 
Seeds tagjai, vagy éppen Kylie Minogue és a színész Ray Winstone –, illetve néhány remekül 
sikerült koncertbe és a lemezfelvételbe is belepillanthatunk. A legutolsó album, a Push The Sky 
Away munkálatai közben készült 20,000 nap a Földön intim portrét fest az alkotófolyamatról, azt 
vizsgálva ezáltal, hogy mi tesz minket azzá, amik vagyunk. A lebilincselő alkotás egyben a kreatív 
szellem változásra ösztökélő erejének ünneplése is. 



 

 
Amy : az Amy Winehouse-sztori (2015) – feliratos                              DVD 4633 
Rend.: Asif Kapadia 
Időtartam: 127 perc 
Amy Winehouse, a hatszoros Grammy-díjas észak-londoni lány 2011 júliusában halt meg, 
mindössze 27 évesen. Asif Kapadia dokumentumfilmje Amy tragikus életét korábban nem látott, 
archív felvételeken keresztül mutatja be. A filmben házi videók, és mobilfelvételek sora mutatja be 
a kultikus énekesnőt, és kollégák, barátok, családtagok nyilatkoznak róla. Amy született zenei 
tehetség volt, dalait saját maga írta és adta elő, ám karrierjének hamar véget vetett az állandó 
rivaldafény és médiafigyelem előtt zajlott botrányos kapcsolata és szenvedélybetegsége. Rajongói 
ünnepelték tehetségét és teljesen zenéje hatása alatt álltak, személyiségéről azonban csak a 
médián és a bulvárhíreken keresztül értesültek. Ezen változtat most ez a film, amely első 
alkalommal mutatja meg a világnak és rajongóknak az igazi Amy Winehouse-t.  

 

 
Andrew Lloyd Webber A Royal Albert Hall-i ünneplés (1998) - angol nyelven     
Rend.: David Mallet                                                                            DVD 1370 
Időtartam: 126 perc 
 
Andrew Lloyd Webber 50. születésnapja tiszteletére készült koncert DVD változata. A legismertebb 
műveiből (Evita, Jézus Krisztus Szupersztár, Macskák, Sunset Boulevard…stb.)  csendülnek fel 
részletek a műsorban. Szenvedélyes melódiái életre keltik a londoni Royal Albert Hallt. Élvezze ezt 
a varázslatos estét megannyi sztárral. 

 

 

 
Árpád népe - misztikus opera (2006)                                                 DVD 801   
Rend.: Nagy Viktor 
Szereplők: Miller Lajos, Kiss B. Attila, Fekete Pál. Időtartam: 150 perc 
 
István halála után, Orseolo Péter trónra kerülésekor egyre többen követelik vissza "Árpád 
népének" leszármazottait. Vászoly két fia közül sokan a Kijevbe száműzött Andrásban látják a 
leendő magyar királyt. András éppen Jaroszlav fejedelem lányával, Anasztáziával lép frigyre. Kijevi 
csapatok támogatásával indul hazájába a Péter elleni ütközetbe, azonban vereséget szenved. 
Ekkor azonban mégis segítséget kap: testvére, Levente és Vata vezetésével megérkeznek a 
"fekete magyarok", az ősi törzsfők leszármazottai, akik hitük szabad gyakorlását kérik Andrástól a 
segítség fejében. András ezt meg is ígéri, de a császári és pápai támogatás érdekében mégis 
szószegésre kényszerül, elárulva ezzel Leventét és a győztes csatát segítő tömegeket.  

 

 
Atilla - Isten kardja : zenedráma (2002)                                                       DVD 5587 
Rend.: Iglódi István 
Szereplők: Gazdag Tibor, Kaszás Attila, Németh Attila. Időtartam: 160 perc 
Atilla, hun király a birodalmi székhelyén uralkodói fogadalmat tesz, hogy népét és országát híven 
szolgálja; ezt az égiek egy bűvös erejű karddal jutalmazzák. Bár már belefáradt a háborúkba, de  
újabb hadjáratba vág bele, hogy megszilárdítsa birodalmát, és Róma ellen indul. Ott azonban 
elébe járul Leó pápa, a nyugati egyház feje, és kéri, hogy a hunok kíméljék meg a várost. Az 
uralkodó előtt megjelenik maga Jézus is, és látomásban parancsolja meg Róma megkímélését 
Atilla számára; ő ezt meg is fogadja, döntését viszont a környezete a gyengeség jelének véli. 
Hazavonulva Atilla a Ruilával kötött nászát ünnepli, amikor váratlanul ő is meghal. Halála után 
azonnal belháború indul vezérei és fiai között, akik sorra elesnek véres küzdelemben. 
Csak Csabamarad életben, akinek kezében egyszerre felizzik a pásztorfiú által neki átadott kard. 
Csaba végül megismétli apja fogadalmát 

 

 
Balaton method (2015)                                                                                  DVD 5794/1-2 
Rend.: Szimler Bálint 
Időtartam: 85+92 perc 
 
 
A Balaton Methodban 18 magyar zenekar - köztük a Quimby, a Middlemist Red, a Soerii & Poolek, 
az Elefánt, a Bin-Jip, a Subscribe -, valamint több száz további zenei közreműködő fogott össze, 
hogy elkészüljön Szimler Bálinték Kodály Method-videóinak egészestés lezárása. Két zenekar - a 
Punnany Massif és Akkezdet Phiai - ráadásul külön a Balaton Method számára egy-egy új dallal 
rukkolt elő. A Balaton Method az első magyar film, amely közösségi finanszírozással készült.  

 



 

 
Bánk bán (2002)                                                                                                  DVD 206 
Rend.: Káel Csaba    
Szereplők: Marton Éva, Rost Andrea, Kiss B. Atilla. Időtartam: 116 perc 
 
1213-ban járunk: II. Endre király távollétében Gertrúd királyné ragadja magához a hatalmat. A 
király helytartója, Bánk bán az országot járja, az udvarban hagyott feleségét, Melindát a királyné 
léha öccse, Ottó ostromolja. Miután Bánk visszatér elhatározza, hogy kideríti az igazságot. Melinda 
ugyan megvetően utasítja vissza Ottó közeledését, de mégis félreérthető helyzetbe kerül. Az őket 
éppen megleső Bánk megrendül, mikor imádott feleségét hűtlennek hiszi, a félreértésekből 
származó tragédia elkerülhetetlen. 

 

 

 
Billy Elliot : a musical (2014) – feliratos                                                              DVD 5086  
Rend.: Stephen Daldry, Sulivan, Brett 
Szereplők: Elliott Hanna, Ruthie Henshall, Deka Walmsley. Időtartam: 162 perc 
 
Az 1984/85-ös bányászsztrájk idején, egy észak angliai bányavárosban játszódó történet a kis Billy 
útját követi nyomon, ahogy a boksziskolát hátrahagyva balett órákat vesz, és akkora lelkesedéssel 
veti bele magát a táncba, amely nem csupán családját és az egész várost inspirálja, de az ő életét 
is örökre megváltoztatja. A 2000-es film alapján készült musicalt most a  londoni Victoria Palace 
Theatre előadásában látható. 

 

 

 
Bob herceg (1972)                                                                                  DVD 297 
Rend.: Keleti Márton 
Szereplők: Nagy Gábor, Szerencsi Éva, Bárdy György. Időtartam: 84 perc 
 
Egy ifjú, aki éjjel Bob úrfi, nappal György herceg. Az úrfira szerelem, a hercegre főúri házasság 
vár. Az esküvői harangok kondulásra készek. De vajon kinek szólnak? London szerte izzik a 
szerelem. Vajon kit választ Annie.? Miben mesterkedik Plumpudding, a fondor lelkületű borbély? 
Vajon Viktória hercegnő, felülhet-e az áhított trónra? Miért szomorú a szerelmes tekintetű 
Lancester, a gárda kapitánya? És miért járkál álruhában Pomponius, az udvarmester? Miért ölt 
álruhát még maga a királynő is? Milyen szerephez jut egy ártatlannak tűnő narancslé és egy 
ellesett csók? S miközben dalol az udvar és az utca, végül mi győzedelmeskedik: a szerelem 
avagy a dinasztia érdekei?  

 

 
Bohém rapszódia (2018)                                                              DVD 5715, DVD 5716    
Rend.: Bryan Singer 
Szereplők: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee. Időtartam: 129 perc 
 
Freddie Mercury számára minden adott volt, hogy a siker messziről elkerülje, mégis ő lett a világ 
egyik legkedveltebb énekese. A film a Queen és rendkívüli frontembere elképesztő sikertörténetét 
meséli el. Megismerhetjük a forradalmi hangzású zenekar üstökösszerű felemelkedését, 
betekinthetünk Mercury botrányainak részleteibe, majd tanúi lehetünk a Queen dicső 
újraegyesülésének, amikor is a Live Aid jótékonysági rendezvényén a rocktörténelem egyik 
legnagyszerűbb koncertjét adták. A Queen több volt zenekarnál – egy olyan álmot testesítettek 
meg, ami máig megihleti a különcöket, az álmodozókat és a zene szerelmeseit. 

 

 
Bródy 60. (2006)                                                                                                 DVD 698 
Rend.: Gyöngyösi Szabolcs 
Közreműködik: Gallusz Nikolett, Feke Pál, Vágó Zsuzsi Időtartam: 175 perc 
 
Bródy János 2006. április 5-én ünnepelte a 60. évfordulóját. Születésnapi koncertjét – április 16-án 
- rendhagyó módon a Madách Színházban tartották, ahol azok a musical-színészek énekelték 
dalait, akiket a Volt egyszer egy csapat c. Webber musicalből már jól ismerhetünk.  A felejthetetlen 
esten természetesen az ünnepelt is színpadra lépett. 

 



 

 
Bugsy Malone (1976)                                                                                             DVD 5353    
Rend.: Alan Parker 
Szereplők: Jodie Foster, Scott Baio, Florrie Dugger. Időtartam: 89 perc 
 
New York, 1929. Bugsy Malone, a szimpatikus helyi vagány csavaros észjárásával mindig jól 
megélt abból, hogy a város két maffiafőnökét Kövér Samet és Dandy Dant egymás ellen kijátsza 
és végül ő nyúlja le a zsíros megbízatásokat. Ám számításába ezúttal hiba csúszik, ugyanis 
szerelmes lesz és innentől kezdve a józan ész odavész. Pechjére épp e kritikus időszak alatt tör ki 
a város történetének legnagyobb gengszterháborúja, melyben neki is ki kell vennie a részét. Vajon 
sikerül-e neki szívszerelmével Hollywoodba szöknie és túlélnie azt a tűzpárbajt, melyben egy 
egész mulató válik áldozatává a hatalmas tejszínhab-lövöldözésnek? Ez a filmtörténet eddig 
egyetlen kizárólag gyerekszereplőkkel eljátszott gengszterfilmje. 

 

 
Bújj-bújj zöld ág - karaoke album gyerekeknek                              DVD 1139 
Rend.: Zónai Tibor 
Időtartam: perc (Napsugár képzősorozat) 
   Tart.: Bújj, bújj, zöld ág; Kisegér, kisegér; Én elmentem a vásárra; Most érkeztünk ez helyre; De 
jó a dió; Mókuska, mókuska;  Gólya bácsi, gólya; Elvesztettem zsebkendőmet; Mit mos, mit mos?; 
Falusi hangverseny; Kőketánc; Kis-kis kígyó; Debrecenbe kéne menni; Eresz alól; János úr; Pál, 
Kata, Péter; Egy kis malac; Boci-boci tarka; Kis kacsa fürdik; Brumm-brumm Brúnó; Tarka kutya; 
Hogy a csibe?; Én kicsike vagyok; Árkot ugrott a szúnyog; Nyuszi Gyuszi; Komatál; A part alatt;  
Fut, szalad a Pejkó 
 
Az első magyar oktató-képző karaoke dvd óvodásoknak. Aki még nem tud olvasni, együtt 
énekelhet az óvodásokat és nézheti a 28 színes animációt 

 

 
Casting minden (2008)                                                                                           DVD 1530   
Rend.: Tímár Péter 
Szereplők: Kern András, Oláh Ibolya, Oroszlán Szonja. Időtartam: 105 perc 
 
Novai Rezső egy hajdan szebb napokat látott dalszerző, énekes és zongorista. Magánélete 
kisiklott, visszahúzódó és zárkózott emberré vált. Egy kis presszóban zongorázik estéről-estére. 
Egyetlen dolog érdekli a zongorán kívül a lóverseny. Ormos Katinak a tehetséges, de kezdő 
énekesnőnek minden furfangjára szüksége van, hogy meggyőzze Rezsőt, készítse fel őt a 
dalversenyre. A férfi először hallani sem akar a tanításról, ám Kati – nevelőtanára hatására – nem 
hagyja magát. 

 

 

 
Cliff Richard live. Castles in the air (2004)                                         DVD 1146 
Rend.: Brian Klein 
Időtartam: 61 perc 
 
 
Cliff Richard karrierjének leglátványosabb élő előadása 11.000 rajongó részvételével készült a 
világhírű Leeds-i kastély lélegzetelállító színfalai között. A világhírű énekes új számokat, 
listavezető dalokat és felejthetetlen kedvenceket egyaránt előad koncertfilmjében. 

 

 

 
Cliff Richard on the beach (2006)                                                         DVD 624 
Rend.: Brian Klein 
Időtartam: 60 perc 
 
Egyedülálló koncertfilm Nagy-Britannia egyik legkedveltebb popcsillagának a portugáliai Albuifera 
üdülôhelyen, több mint 25 000 ember előtt adott koncertjét mutatja be - olyan klasszikusokkal 
fűszerezve, mint a Move It, a We Don’t Talk Anymore vagy a Living Doll, illetve az azóta szintén 
slágerré lett Something’s Going On. A profizmus nyugalmát sugárzó hangpróbákat és beállásokat 
is bemutató koncertfelvételek mellett ritkán látott betekintést nyerünk Cliff életstílusába is.  

 



 

 
Cobain : montage of heck (2015) – feliratos                                                                    DVD 4468 
Rend.: Brett Morgen 
Időtartam: 132 perc 
 
A dokumentumfilmet a rendező a hozzátartozók segítségével forgatta, így számtalan archív 
felvétel, családi videó, sőt, az énekes-gitáros eddig ismereretlen alkotásai is feltűnnek a filmben. A 
nézők olyan részleteket is megtudhatnak a Nirvana-frontember életéből, amit eddig soha. A film 
Kurt Cobein személyét beilleszkedésre képtelen művészlélekként mutatja be, követve őt zenei 
pályafutásának legelejéről. 

 

 

 
Csak szerelem kell (2007) - feliratos                                                       DVD 1680   
Rend.: Julie Taymor 
Szereplők: Evan Rachel Wood, Jim Sturgess, Joe Anderson. Időtartam: 128 
perc 
 
A lázongó hatvanas években, a békemozgalmak, a tudattágítás és a rock and roll hőskorában egy 
fiatal liverpooli dokkmunkás, Jude Amerikába utazik, hogy megtalálja rég nem látott apját. New 
York-ban megismerkedik Lucyval, s a nagyváros lelkesült, bohém világában egymásba szeretnek. 
Mikor a lány bátyját, Maxet vietnami katonai szolgálatra küldik, Lucy csatlakozik a háborúellenes 
mozgalomhoz. A forrongó tömeg elsodorják egymástól a szerelmeseket, és a lehetetlennel kell 
dacolniuk, hogy újra találkozhassanak. Harminchárom ismert, és kevésbé ismert Beatles-dal köré 
egy őrült, rendkívül látványos és hangulatos kultuszfilmet kanyarított a rendező. 

 

 
Csárdáskirálynő (1961)                                                                                      DVD 37/1-2 
Rend.: Szinetár Miklós  
Szereplők: Honthy Hanna, Feleki Kamill, Rátonyi Róbert. Időtartam: 94+116 
perc 
 
Ebben az előadásban egy máig élő színházi legendával találkozhatunk. 1961-ben rögzítette a 
Televízió Kálmán Imre világhírű Csárdáskirálynőjét, amelyet a Fővárosi Operettszínházban 
parádés szereposztásban mutatott be. A felvételt szerencsére megőrizte a filmszalag. 
Főszerepben látható az örök primadonna Honthy Hanna, a csodálatos feleki Kamill, a tündéri 
Németh Marika és a méltán híres Rátonyi Róbert, akik máig az operettkedvelő közönség 
kedvencei. 

 

 

 
A Csárdáskirálynő (2009)                                                                    DVD 3011  
Rend.: Kero (Kerényi Miklós Gábor) 
Szereplők: Fischl Mónika, Vadász Dániel, Szendy Szilvi. Időtartam: 153 perc 

 
Az operett-statisztikusok szerint nincs egyetlen perc, amikor a Föld valamelyik pontján föl ne 
csendülne - színházban, koncerten, filmen, tévében vagy rádióban - Kálmán Imre valamelyik 
népszerű melódiája. S kétségtelen, legtöbbször A Csárdáskirálynő dallamai hangzanak fel, mellyel 
a zeneszerző kiérdemelte az első helyet kora vezető operett-komponistái között! A Budapesti 
Operettszínház előadása a magyar főváros után végigjárta az egész világot. Állva tapsolt a 
produkciónak Tokió, Róma, München, Amszterdam közönsége, Bukarestben, Salzburgban és 
Prágában pedig koprodukcióban hódított.  

 

  
Cseh Tamás: Titkos dalok (1984)                                                        DVD 2351 
Közreműködik: Cseh Tamás. Időtartam: 120 perc 
 
"Körülbelül 25 évvel ezelőtt, CSEH TAMÁS egy bevilágított pincében 32 dalt énekelt el, hogy egy 
barátja kipróbálhassa frissen vásárolt kameráját. A felvétel nemrég került elő egy ládából, és a 
TITKOS DALOK címet kapta”.  

 



 

 
Cseh Tamás film (2000)                                                                          DVD 537 
Rend.: Fonyó Gergely 
Közreműködik: Bereményi Géza, Baksa Soós János. Időtartam: 85 perc 
 
Levél Nővéremnek… Irén.. Hát elkészült egy film.. Benne minden, benne minden, ami érdekes 
lehet.. az is amiről még nem tudtok.. Bereményi is rajta van a filmen.. és a Másik János is. 
Mindenki aki számít. Az audio kommentár is elkészült, még több info rólunk az életről, hogy miért 
csináltuk, hogy ennek élünk.. Ez nem egy levél ez most egy film.. Nagyon rendben van.. A 
lakóhelyünk pedig még mindig itt van..  

 

 

 
Csillag születik 2009 (2009)                                                                DVD 2810 
Rend.: Koós György  
Műsorvezető: Ördög Nóra. Időtartam: 189 perc 
 
A hagyományos Ki mit tud?-ok világát idéző Csillag születik az utóbbi évek legsikeresebbje volt 
műfajában, és megmutatta, hogy a leginkább elveszettnek tűnő tehetséget is fel lehet fedezni. 
Kiadványunk segítségével idézze fel az emlékezetes énekes és táncos produkciókat. 
Végigkövethetjük, ahogy a négy döntős:  Csikó Szabi, Tabáni István, Vásáry André és Veres Robi 
a bemutatkozástól kezdve eljutott a végső megmérettetésig. 

 

 

 
Csillag születik (2018)                                                                    DVD 5698, DVD 5717    
Rend.: Bradley Cooper 
Szereplők: Bradley Cooper, Lady Gaga, Andrew Dice Clay. Időtartam: 130 
perc 
 
Leáldozóban van Jackson Maine csillaga. A híres zenész az egyik bárban találkozik a fiatal Allyvel, 
és meglátja benne a tehetséget.  A nő épp feladni készült volna álmát, hogy egyszer sikeres 
énekesnő lesz, de Jack révén hirtelen ráirányul a reflektorfény. De miközben Ally karrierje egyre 
jobban beindul, úgy kerül kettejük kapcsolata egyre nagyobb kihívások elé, ugyanis Jackson 
képtelen megbirkózni saját démonjaival és változtatni önpusztító életmódján. 

 

 

 
Csinibaba (1997)                                                                                    DVD 341 
Rend.: Tímár Péter 
Szereplők: Gálvölgyi János, Reviczky Gábor, Tóth Anita. Időtartam: 94 perc 
 
1962-ben amikor Gagarin űrrepül és a harmadik világháború csaknem kitör, idehaza nem történik 
semmi. S hogy ne is történhessen arról Simon bá, a rend és erkölcs felett lankadatlanul őrködő 
tömbbizalmi gondoskodik. Csakhogy jön a Ki mit tud? és elszabadul a pokol. Boldog-boldogtalan 
jelentkezik, hogy kiszabadulhasson innen, hiszen a győztesek kiutazhatnak a Helsinki VIT-re, ami 
a vasfüggönyön túl van, már majdnem Amerika. Maga az édes élet. Sok-sok bonyodalom, még 
több sláger, ármány, szerelem és mulatság után kiderül, hogy a véletlent sem bízzák a véletlenre 
és senki sem abba a révbe érkezik, mint amibe beevezett. Mindez nem olyan nagy baj, ha valaki 
imád élni. És ők imádnak. 

 

 
Cuba feliz (2000) – feliratos                                                                                       DVD 1171 
Rend.: Karim Dridi 
Közreműködik: Miguel Del Morales, Pepín Vaillant, Mirta Gonzáles. Időtartam: 
93 perc 
 
A 76 éves kubai utcazenész, Miguel Del Morales, ismertebb nevén El Gallo Kubát járva bukkan fel 
különböző bárokban, utcasarkokon, lépcsőkön vagy akár bárhol, hogy muzsikájával szórakoztassa 
az embereket. Sajátos küldetését teljesítve időnként a legkülönbözőbb hangszereken muzsikáló 
emberekkel áll össze zenélgetni, vagy zenei tudását a fiataloknak továbbadni. Jellegzetes hangját 
mindenki ismeri és szereti, vidám és élettel teli kisugárzásától nincs olyan ember, aki ne derülne 
jókedvre.  



 

 
Dalok ismerkedéshez (2008)                                                                               DVD 1869  
Rend.: Peter Sollett  
Szereplők: Michael Cera, Kat Dennings, Alexis Dzena. Időtartam: 86 perc  
 
Véletlenül találkozik egymással Nick és Norah, a két magányos tinédzser. Ettől kezdve együtt 
járják a New York-i utcákat. Céljuk, hogy a nagyváros zenés klubjait végigjárva megkeressék, hol 
lép fel titokban a kedvenc rockegyüttesük. A hosszúra nyúló éjszaka számos izgalmas kalandot, 
meglepetést tartogat számukra, a kapcsolatuk is egyre bensőségesebbé válik. Mire a Nap felkel, a 
bonyodalmak ellenére közel kerülnek egymáshoz. 

 

 
Dalok – találomra. Válogatás Koncz Zsuzsa felvételeiből  (2006)       DVD 593 
Időtartam: 70 perc 
   Trat.: Színes ceruzák; Az első 80 év; Ahogy lesz úgy lesz; Légy óvatos; Jöjj 
kedvesem; A vurstli; Mama kérlek; Amerika; Ég és föld között; Szabadság, 
szerelem; Ha fordul a világ; Vigyázz magadra; A város közepén; Csodálatos 
világ; Kegyetlen játék; Hol az a dal; Ha én rózsa volnék; Állatkert útmutató 

 

 
Danny Collins (2015)                                                                                              DVD 4480    
Rend.: Dan Fogelman 
Szereplők: Al Pacino, Anette Bening, Jennifer Garner. Időtartam: 103 perc 
 
Danny Collins, az öregedő rocksztár régi slágereivel haknizik. Úgy tűnik, mindene megvan: pénz, 
hírnév, gyönyörű menyasszony és még mindig megtölti a stadionokat rajongóival. A hajdani vad 
rockert a kemény évek, félresikerült kapcsolatok és az esténként újra meg újra előadott nóták 
kikészítik. Amikor managere (Christopher Plummer) megmutat Dannynak egy levelet, amelyet 
John Lennon írt neki 40 évvel ezelőtt, úgy dönt, ha kicsit megkésve is, de megfogadja példaképe 
tanácsát és mostantól azt teszi, amit a szíve diktál. 
 

 

 
DIG! Ezt kapd ki! (2004) - feliratos                                                             DVD 733     
Rend.: Ondi Timoner 
Szereplők: Anton Newcombe, Courtney Taylor, Dean Taylor. Időtartam: 107 
perc 
 
A DIG! - Ezt kapd ki! két rebellis zenészegyéniség barátságának és rivalizálásának 
története. Az egyedülálló dokumentumfilm készítői hét éven keresztül követték kamerájukkal 
Anton Newcombe-ot, a Brian Jonestown Massacre és Courtney Taylor-t, a Dandy Warhols 
frontemberét, és az így készült felvételekből állították össze sajátos rockumentary -
mozijukat. A DIG! - Ezt kapd ki! mindenekelőtt  két megszállott zenész története, mely a  
koncertek  és lemezfelvételek,  letartóztatások és halálos fenyegetések, hullámhegyek és 
hullámvölgyek mellett az üzlet és a művészet közti választásról is szól.  

 

 
Diótörő (2010)                                                                                                            DVD 4039    
Zene: Pjotr Iljics Csajkovszkij 
Rend.: Andrej Koncsalovszkij 
Szereplők: Elle Fanning, Nathan Lane, John Turturro. Időtartam: 110 perc 
 
A világhírű orosz zeneszerző, Csajkovszkij azonos című balettjén alapuló Diótörő 1920 
karácsonyán, Bécsben játszódik. A kis Mary egy különleges diótörő játékfigurát kap ajándékba 
keresztapjától. A kislány boldogan fekszik le aludni, de álmában megelevenedik a Diótörő és más 
játékai is és kezdetét veszi egy varázslatos utazás a fantázia világába. A fabáburól kiderül, hogy 
elvarázsolt herceg, s a kis Mary vele összefogva veszi fel a küzdelmet a gonosz Patkánykirállyal 
és alattvalóival. Amikor a Diótörőt túszul ejtik a gonosz patkányok, Mary kis játékaival mentőakciót 
indít kiszabadításáért. 



 

 
Díva (2010)                                                                                            DVD 3281 
Rend.: Steve Antin 
Szereplők: Cher, Christina Aguilera, Eric Dane. Időtartam: 114 perc 
 
Ali egy vidéki pincérlány, aki imád énekelni Los Angelesbe megy, hogy gyönyörű hangjával csinálja 
meg álmai karrierjét. Miután nem sikerül neki a felvételi a The Burlesque Lounge-ba, Tess 
klubjában kezd el dolgozni pincérnőként, ám nem adja fel a harcot és tovább küzd, hogy sikerüljön 
megvalósítania álmát. Rövid időn belül Ali élete felpezsdül: új barátot szerez egy elismert táncos, 
új hódolót a csapos-zenész Jack és ádáz ellenséget egy féltékeny színésznő személyében. Amikor 
pedig egy menedzser is felajánlja neki a segítségét, Ali újra a színpadon találja magát. 
 

 

 
Dobd be magad! (2008)                                                                        DVD 2119   
Rend.: Darren Grant 
Szereplők: Mary Elizabeth Winstead, Riley Smith, Tessa Thompson. Időtartam: 
87 perc 
 
Lauryn egy poros kisvárosban él Indiana államban. A fiatal lány szülei meghaltak, a családi 
vállalkozásban dolgozik könyvelőként. Az álma, hogy profi táncos legyen. Ezért minden szabad 
percében gyakorol, és felvételt akar nyerni az egyik leghíresebb táncakadémiára, a Chicagói Zene- 
és Tánciskolába. Ám amikor elutasítják, kétségbeesik. Nem akar visszamenni vidékre, de a saját 
tehetségébe vetett hite is megrendül. Egy véletlen találkozás azonban új fordulatot hoz az 
életében.  

 

 
Domján Edit emlékére                                                                       DVD 2477 
Rend.: Horváth Ádám [et al.] 
Főszereplő: Domján Edit. Időtartam: 155 perc 
   Tart.: Kártyaaffér hölgykörökben (részlet); Üvegcipő (részlet); Emlékek; Kell-
e türelem a szerelemhez?; Köszönet mindenért; Ebből is eg ykicsikét; 
Házassági történet; Othello Gyulaházán 

 

 

 
The Doors (1991)                                                                                  DVD 2458   
Rend.: Oliver Stone 
Szereplők: Val Kilmer, Meg Ryan, Kevin Dillon. Időtartam: 135 perc 
 
Jim Morrison egyesek számára maga volt az Isten, mások pedig a Sátánt látták benne. Élete 
extrém volt, önpusztító és végletekkel teli. Tiltakozott minden szabály ellen, dühösen, 
szenvedélyesen és veszélyesen élt a zene, a szex, az alkohol és a kábítószer mámorában. A 
Doors zenéje és dalszövegei, de még inkább életmódja egy egész generációt szólított meg. 
Morrison az együttes motorjaként néhány év alatt egy egész generáció bálványává, váratlan és 
hirtelen halálával pedig legendává vált. 

 

 
The Doors: Dance on Fire (1985) - feliratos                                            DVD 1442 
Rend.: Ray Manzarek 
Időtartam: 65 perc 
   Tart.: Break On Through; People Are Strange; Light My Fire; Wild Child; L.A. Woman; The 
Unknown Soldier; Roadhouse Blues; Texas Radio And The Big Beat Love Me Two Times; Touch 
Me; Horse Latitudes/Moonlight Drive; The End; Crystal Ship; Adagio; Riders On The Storm 

 
Zenei klipgyűjtemény a Doors élő és televíziós fellépéseiből, promóciós klipjeiből és ritka, színfalak 
mögötti felvételeiből. 



 

 
Dübörög a szív (2015)                                                                          DVD 4710    
Rend.: Jonathan Demme 
Szereplők: Meryl Streep, Kevin Kline, Mamie Gummer. Időtartam: 97 perc 
 
Ricki, a jobb napokat látott rocksztár évekkel ezelőtt lelépett a családja elől: elhagyta férjét meg a 
gyerekeit, és Kaliforniába költözött, mert a hírnév és a siker mindennél jobban vonzotta. De most 
válik a lánya, és úgy érzi, egy anyának a gyereke mellett a helye. Életében először tényleg 
kipróbálja, milyen szülőnek lenni. De nem nagyon tudja, hogyan is megy ez. 
 

 

 

 
Egy nehéz nap éjszakája (1964) – feliratos                                            DVD 1187    
Rend.: Richard Lester 
Szereplők: Paul McCartney, John Lennon, George Harrison, Ringo Starr. 
Időtartam: 85 perc 
 
John, Paul, George és Ringo egy napját követi nyomon, amint viharként rájuk ront a hírnév. 1964-
et írunk, és négy fiatal liverpooli srác éppen a világot készül megváltani - már ha ez az eszement 
világ hagyja, hogy kijussanak a hotelszobájukból. Épp most határozták el, hogy életükben először 
megszegik a szabályokat. Az elkövetkező 24 órában kidobják időbeosztásukat, semmibe veszik 
kötelezettségeiket és belekóstolnak a szabadságba. Sikoltozó rajongókat kell majd kicselezniük, el 
kell kerülniük a sajtót, ellen kell szegülniük menedzserüknek és ellenőrzésük alatt kell tartaniuk 
Paul minden lében kanál nagypapáját. 

 

 
Életek éneke. Az első átfogó film az erdélyi népzenéről (moziváltozat) 
(2008)                                                                                                     DVD 1775 
Rend.: Bereczki Csaba 
Időtartam: 101 perc 
 
Valódi zene, valós szereplők, valódi történetek alkotják a tartalmat. Kiindulópontja, hogy Fodor 
Sándor kalotaszegi prímás temetése alkalmából összegyűlnek a tradicionális népzenét játszó 
erdélyi cigány, magyar és román muzsikusok, összesen huszonheten. A gyászoló zenészekből 
pedig alakul egy hatalmas banda, amely első fellépését Párizsban tartja, de adtak már koncertet 
hazánkban is. Rengeteg hegedűs, énekes, brácsás, nagybőgős, táncos portréját ismerjük meg, 
akik a zenéhez való viszonyuk mellett mesélnek életükről, filozófiájukról, problémáikról is. 

 

 
Életek éneke. Az első átfogó film az erdélyi népzenéről (televíziós 
változat) (2008)                                                                              DVD 1774/1-3 
Rend.: Bereczki Csaba 
Időtartam: 285 perc   
   Tart.: A szászcsávási banda; Nagybánya; Kalotaszeg; Gyimes, Gyergyó; 
Nagysármás; A magyarpalatkai banda; Máramarossziget; Budatelke; Szászfenes 

 
A kilenc részes tévésorozat 30-35 perces részekben mutatja be egy-egy tájegység két-károm 
muzsikusát, illetve táncosát. Ezek a beszélgetések nem elsősorban zenei kérdésekre 
szorítkoznak, hanem a megélhetés, a család, a nők, az ital kerülnek terítékre, vagyis az élet a 
maga teljes sűrűségében. Magáról a zenéről nem sokat lehet beszélni, inkább látjuk, halljuk őket 
játszani, a fiakat, unokákat tanítgatni. 

 

 
Elvis turnén (1972)                                                                               DVD 2893 
Rend.: Pierre Adidge, Robert Abel 
Időtartam: 89 perc 

 
A Las Vegasban élőben rögzített Elvis: Ahogyan lenni szokott sikere után a Király és csapata újabb 
varázslatos koncertfilmet készített. Mitől lett ez más, mint az előző? Például attól, hogy a csapat 
útra kelt. És attól, hogy a Woodstockból ismert újító osztott képernyős technika pontosan 
visszaadja az elsöprő energiával teli fellépések élményét, azt, hogy milyen volt Elvis turnén. 
Tehetségét, széles repertoárját és előadókészségét több mint 25 világsikerű dal bizonyítja, 
amelyek mindegyikét ezen a több várost érintő 1972-es koncertsorozaton vettek fel. Ezenkívül 
archív montázsanyagok (Martin Scorsese válogatása) mutatják be Elvis pályájának kezdetét és 
korai filmjeit.  



 

 
Az én slágereim                                                                                  DVD 2480 
Rend.: Árpa József, Csenterics Ágnes, Szitányi András 
Előadó: Szűcs Judit. Időtartam: 62 perc 
   Tart.: Táncolj még!; Karolj belém!; Dididididididergek; Hozd el a holnapot!; 
Csak egy szépszemű csavargó; Mondd, mit tegyek, hogy érezd?; Valamikor a 
szívnek hinni kell!; Nincs rajtad kívül senki sem; Az én anyám; Mikor emlékül 
írtál egy dalt nekem; Űrdisco; Kezdjünk új életet; Hogyan 

 

 

Ének az esőben (1952) - feliratos                                                    DVD 3648    
Rend.: Gene Kelly, Stanley Donen 
Szereplők: Gene Kelly, Donald O'Connor, Debbie Reynolds. Időtartam: 99 perc 
 
1927-ben a némafilm a virágkorát éli. Don Lockwood és barátja, Cosmo Brown a Monumental 
Picturesnél keresi a kenyerét. Egy szerencsés véletlennek köszönhetően Don népszerű sztár lesz, 
s filmek sorát forgatja az ünnepelt színésznő, Lina Lamont oldalán. A férfit távolról sem kötik mély 
érzelmek a mutatós, de üresfejű nőhöz, ám képzelt, a filmek által sugallt románcukat a sajtó 
szenzációként tálalja. Don valódi imádottja Kathy Selden, egy fiatal, kezdő énekes-táncosnő, akit a 
féltékeny Lina ukmukfukk kirúgat a stúdióból. Ám a sztárszínésznőt új veszély fenyegeti: a 
hangosfilm megjelenése. Lina ugyanis egyáltalán nem tud énekelni, sőt a beszédhangja is 
borzalmas. Sürgősen találnia kell valakit, aki "szinkronizálja" neki a dalokat és a dialógokat. 

 

 
Az év csatája (2013)                                                                             DVD 4000    
Rend.: Benson Lee 
Szereplők: Josh Holloway, Chris Brown, Las Alonso. Időtartam: 105 perc 
 
1990 óta minden évben megrendezik a breaktáncos csapatok világkupáját. A nyaktörő 
mutatványok, a gyors ritmusok és a testet gyötrő feladatok világában ez a legnagyobb, 
legkeményebb, legtekintélyesebb viadal. Itt indul néhány esélytelen srác. Új edzőjük elhiteti velük, 
hogy az embertelenül kemény munka és a mindent félresöprő elszántság akkor is a profik közé 
emelheti őket, ha látszólag reménytelen a helyzetük. Hiszen a bajnokságra a legnagyobbak jönnek 
el. Hőseink azonban mindent bedobnak és megforgatnak és felemelnek és átfordítanak és 
feldobálnak. 
 

 

 
Fame - Hírnév (2009)                                                                          DVD 2894   
Rend.: Kevin Tancharoen 
Szereplők: Debbie Allen, Charles S. Dutton, Kelsey Grammer. Időtartam: 103 
perc 

 
A történet középpontjában olyan sikerről szőtt álmokkal teli fiatalok állnak, akik felvételt nyernek a 
világ egyik legrangosabb művészeti iskolájába. A jövendőbeli táncosok, énekesek, zenészek és 
színészek mindent beleadnak, hogy belőlük váljon a következő szupersztár, de mindvégig ott 
lebeg előttük a záróvizsga rémisztő képe, ahol majd eldől, kire vár fényes karrier, és kire megalázó 
bukás. Ám amíg odáig eljutnak, nyomon követhetjük izgalmakkal teli életüket a suliban, ahol 
barátságok és szerelmek szövődnek a zene lüktető ritmusára. 

 

 
Fiúk Jerseyből (2014)                                                                           DVD 4287    
Rend.: Clint Eastwood 
Szereplők: John Lloyd Young, Erich Bergen, Michael Lomenda. Időtartam: 129 
perc 
 
Clint Eastwood filmjében négy, New Jersey szegényebb részében élő fiatalember történetét 
kísérhetjük végig, akik megalapították a 60-as évek egyik ikonikusnak számító zenekarát, a Frank 
Valli and the Four Seasonst. Sikereik és kudarcaik útját olyan slágerek kísérik, amelyek nagy 
hatással voltak az akkori generációkra, 

 



 

 
Flashdance (1983)                                                                                DVD 1363    
Rend.: Adrian Lyne 
Szereplők: Jennifer Beals, Michael Nouri, Belinda Bauer. Időtartam: 91 perc 
 
Alex Owens elszánt és gyönyörű 18 éves lány. Nappal hegesztőként dolgozik, éjszakánként pedig 
a helyi bárban táncol. Közben pedig küzd a függetlenségéért, szerelemre vágyik, és valóra akarja 
váltani az álmát. Be akar kerülni a város legelegánsabb balettiskolájába, a Pittsburghi 
Táncintézetbe. Minden követ megmozgat, hogy elérje célját! 

 

 

 
Flörti dancing (2013)                                                                           DVD 4214     
Rend.: James Griffiths 
Szereplők: Nick Frost, Rashida Jones, Chris O'Dowd. Időtartam: 94 perc 
 
1987: a 13 éves Bruce Garett ég a vágytól, hogy megmutathassa a világnak tánctudását az 
Országos Serdülő Salsa Bajnokságon. Vágya azonban egy végzetes éjszakát követően 
szertefoszlik, önbizalma meggyengül és ezzel élete eltávolodik a tánc világától. Huszonöt évvel 
később, az álmaitól megfosztott Bruce jó pár kilót felszedve, magányosan és elszigetelten él. Egy 
nap új főnököt kap: a bájos és vicces Juliát. Nővére, látva testvére keserűségét, szövetkezik Bruce 
gyermekkori tánctanárával és egy amatőr salsa oktatóval karöltve minden követ megmozdítanak 
azért, hogy Bruce visszanyerhesse egykori életvidám, táncos énjét és megtalálhassa élete 
szerelmét. 

 

 
Fonográf koncert 2004                                                                        DVD 596 
Rend.: Antók Tamás 
Időtartam: 135 perc 
 
A Kisstadionban 2004. június 4.-én megtartott koncert felvétele.  

 

 
Footloose (2011)                                                                                 DVD 4233   
Rend.: Craig Brewer 
Szereplők: Kenny Wormald, Julianne Hough, Andie MacDowell. Időtartam: 109 
perc 
 
A bostoni fú, Ren MacCormack egy déli kisvárosban találja magát, ahol jelentős adag 
kulturális sokk éri. Egy tragikus balesetet követően Shaw Moore betiltja a túl hangos 
zenét és a táncot. A tiszteletes rosszallása ellenére Ren beleszeret a lányába, kézbe 
veszi a dolgokat és újra felpezsdíti a város vérkeringését. 

 

 

 
Frank (2014)                                                                                                                DVD 4631    
Rend.: Lenny Abrahamson 
Szereplők: Michael Fassbender, Domhnall Gleeson, Scoot McNairy. Időtartam: 
95 perc 
Frank, - az indie banda, a The Soronprfbs frontembere - még a zenészek körében is igazi 
különcnek számít: csak a tökéletes hangzás érdekli, mindenben az inspirációt keresi – és még 
alvás közben sem veszi le az egész fejét körbevevő hatalmas papírmasé maszkot. Frank és 
csapata kizárólag a popszakmát messzemenőkig elutasító egyéniségekből áll. Ebbe a furcsa 
társaságba érkezik az ambíciókkal teli Jon, akinek a legvadabb álmai válnak valóra, amikor egy 
váratlan üresedés miatt, pusztán kényszerűségből felveszik a bandába. A kis csapat hamarosan 
maga mögött hagyja a civilizációt, egy kis erdei házban kezdenek el kísérletezgetni, hogy 
megalkossák a tökéletes albumot. 



 

 
Get on up (2014)                                                                                   DVD 4451    
Rend.: Tate Taylor 
Szereplők: Chadwick Boseman, Nelsan Ellis, Viola Davis. Időtartam: 139 perc 
 
A soul szellemi atyjának története alapján készült film a gyerekkorától egészen a 20. 
század egyik legbefolyásosabb személyiségé válásáig követi nyomon James Brown 
zenéjét és fordulatokban gazdag életpályáját. 

 

 

 
Grease - Pomádé (1978)                                                                       DVD 1365   
Rend.: Randal Kleiser 
Szereplők: John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing. Időtartam: 
106 perc 
 
Danny Zuko és Sandy Olleon nyaralás közben, a tengerparton szeretnek egymásba. Ám a nyár 
gyorsan véget ért, és mindketten azt hitték, többé sosem látják egymást. Csakhogy véletlenül a 
gimnáziumban újra összefutnak. A folytatás már nem olyan egyszerű.  A hatalmas sikerű 
filmmusical több mint nosztalgikus visszatekintés az 50-es évekre. Izgalmas, kirobbanó erejű 
tisztelgés a rock’n’roll aranykora előtt. 

 

 

 
Grease  [40 éves jubileumi változat]  (1978)– feliratos                                DVD 5519 
Rend.: Randal Kleiser 
Szereplők: John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing. Időtartam: 
106 perc  
 
40 éve készült el minden idők egyik legjobb musicalje, a jókislány Sandy és a rosszfiú Danny 
szerelmének időtálló története: a Grease™! A film nem csupán nosztalgikus visszatekintés az 
ötvenes évekre, hanem energikus és izgalmas zenei főhajtás a rock and roll aranykora előtt. Menő 
járgányok, tuti sérók, fülbemászó dallamok, látványos táncjelenetek – minden adott egy hatalmas 
bulihoz, amiről a jubileumi kiadvány vadonatúj extrái is gondoskodnak! 

 

 

 
Great operas 1. Emilio de' Cavalieri: La rappresentatione di anima et di 
corpo                                                                                                  DVD 745/1 
Vezényel: Lorenzo Tozzi 
Közreműködik: Cecilia Gasdia; Furio Zanasi; Cesary Stoch. Időtartam: 130 
perc  
 

 

 
Great operas 2. Wolfgang Amadeus Mozart: Le nozze di Figaro part 1       
                                                                                                           DVD 745/2 
Vezényel: Boris Brott 
Közreműködik: Marco Grimaldi; Madelyn Renée Monti; Rossana Potenza. 
Időtartam: 94 perc 

 

 

 
Great operas 3. Wolfgang Amadeus Mozart: Le nozze di Figaro part 2    
                                                                                                           DVD 745/3 
Vezényel: Boris Brott 
Közreműködik: Marco Grimaldi; Madelyn Renée Monti; Rossana Potenza. 
Időtartam: 80 perc 

 



 

 
Great operas 4. Wolfgang Amadeus Mozart: Cosi fan tutte : ossia la 
scuola degli amanti                                                                         DVD 745/4 
Vezényel: Paolo Ponziano Ciardi 
Közreműködik: Gloria Scalchi; Adriana Damato; Riccardo Novaro. Időtartam: 
180 perc 

 

 

 
Great operas 5. Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni        DVD 745/5 
Vezényel: Michael Halasz 
Közreműködik: Renato Bruson; Nikolay Bikov; Anna Laura Longo. Időtartam: 
180 perc 
 

 

 

 
Great operas 6. Giacomo Puccini: Tosca                                      DVD 745/6 
Vezényel: Pier Giorgio Morandi 
Közreműködik: Francesca Patané; José Cura; Renato Bruson. Időtartam: 123 
perc 

 

 

 
Great operas 7. Pietro Mascagni: Nerone                                      DVD 745/7 
Vezényel: Támas Pál 
Közreműködik: Mario Marchesi; Madelyn Renée Monti; Adriana Damato. 
Időtartam: 102 perc 
 

 

 

 
Great operas 8. Jules Massenet: La vierge                                   DVD 745/8 
Vezényel: José Collado 
Közreműködik: Montserrat caballé; Montserrat martí; Chiara Angella. 
Időtartam: 92 perc 
 

 

 

 
Great operas 9. In passione Domini                                               DVD 745/9 
Vezényel: Pablo Colino, José Cura 
Közreműködik: José Cura. Időtartam: 70 perc 
    
A koncerten J. S. Bach, W. A. Mozart, G. Verdi, H. Berlioz, C. Franck, P. Mascagni, A. Ramirez, L. 
Bernstein muzsikájából válogattak.      
 

 

 
Great operas 10. Tantum ergo                                                      DVD 745/10 
Vezényel: Diego Dini Ciacci 
Közreműködik: Renato Bruson. Időtartam: 70 perc 
   Tart.: M.-A.. Charpentier: Te Deum; W.A. Mozart: Serenade, KV 190; W.A: 
Mozart: Ave verum corpus; Gabriel Fauré: Pavane; César Franck: Panis 
Angelicus; Giuseppe Martucci: Notturno; Pietro Macagni: Benedictus; Alfredo 
Catalani: A sera; Francesco P. Tosti: Tantum ergo; Pietro Mascagni: 
Intermezzo  



 

 
Gumiláb (1984)                                                                                      DVD 1364  
Rend.: Herbert Ross 
Szereplők: Kevin Bacon, Chris Penn, Lori Singer. Időtartam: 103 perc 
 
Ren McCormack a nyüzsgő, hangos Chicagóból egy álmos kisvárosba, Bomontba költözik 
édesanyjával. Életét elsősorban az imádott rockzene tölti ki. A szigorú erkölcsű Bomontban 
azonban a vaskalapos Moore tiszteletes alkotja a szabályokat, és a rockzenét kíméletlenül 
száműzi a városka életéből. Ren és legjobb barátja, Willard természetesen fellázad a korlátozás 
ellen. Váratlan támogatóra is akad kilátástalannak tűnő küzdelemben: a tiszteletes lánya, Arie áll 
mellé, és fordul szembe saját apjával. 

 

 

 
Hair (1979)                                                                                              DVD 656     
Rend.: Rend.: Milos Forman 
Szereplők: John Savage, Treat Williams, Beverly D'Angelo. Időtartam: 115 
perc 
 
Az volt a Vízöntő kora. Az volt az önfeledt szabadság, a tánc, a dal és az LSD kora. De az volt a 
vietnámi háború kora is. A felesleges katonásdié és az értelmetlen, kegyetlen halálé… Claude 
Bukowski vidékről érkezik New York-ba. Megkapta a behívóját, rövid kiképzés után Vietnámba kell 
repülnie. De beleszeret egy arisztokrata lányba, szerez néhány őrületes barátot, részt vesz egy 
partin, ahová senki sem hívta, börtönbe kerül… azután tényleg bevonul. Csakhogy új barátai még 
ott is segíteni akarnak rajta, és szerveznek számára egy utolsó randevút… ám a játék túlságosan 
komolyra fordul. 

 

 
Hajlakk (2007)                                                                                         DVD 931    
Rend.: Adam Shankman 
Szereplők: John Travolta, Michelle Pfeiffer, Christopher Walken. Időtartam: 112 
perc 
1962-t írunk. Baltimore-t megérintette a változás szele. Tracy Turnblad tupírjánál csak az álmai 
nagyobbak: a lánynak minden vágya, hogy rophasson egyet a Corny Collins Show-ban. Mikor 
végre lehetőséget kap a bizonyításra, a tömzsi tündér egyenesen a népszerűség csúcsára táncol, 
és még Link Larkin, a tinédzser szupersztár is szemet vet rá. Azonban a műsor rosszban sántikáló 
menedzserének nem tetszik a lány. Tracy ezért a legjobb barátjához, Pennyhez, aranyszívű 
édesanyjához Ednához és a táncshow szabad szájú műsorvezetőjéhez, Motorszájú Maybelle-hez 
fordul segítségért, hogy bebizonyítsa a világnak: az álmok valóra váltásához nem kell más, csak 
némi ritmusérzék meg egy kis HAJLAKK! 

 

 
Hangosan dobogó szívek (2018)                                                                       DVD 5701  
Rend.: Brett Haley 
Szereplők: Nick Offerman, Kiersey Clemons, Ted Danson. Időtartam: 93 perc 
 
Frank Fisher, a gyermekét egyedül nevelő egykori zenész élete nagy változások előtt áll: lánya, 
Sam egyetemre készül, így hamarosan kirepül a családi fészekből, az évtizedek óta vezetett 
lemezboltját pedig kénytelen végleg bezárni. Frank nem szeretne teljesen elszakadni Samtől, 
akivel közös a zene iránti szenvedélyük, ezért ráveszi, hogy készítsenek együtt dalokat. Amikor az 
első felvételük váratlan sikert arat, új problémák kerülnek felszínre, de a zene segít, hogy 
elfogadják egymást és saját magukat. 

 

 

 
Hannah Montana. A film (2009)                                                           DVD 2226  
Rend.: Peter Chelsom 
Szereplők: Miley Cyrus, Emily Osment, Jason Earles. Időtartam: 98 perc 
 
Miley Stewartot (vagyis Hannah Montana popsztárt) túlságosan is rabul ejti a szupersztár 
életforma, ezért apja úgy dönt, legfőbb ideje a gyökeres változásnak. Könnyű azt mondani! A 
puccos hollywoodi partik világa helyett egy isten háta mögötti kisváros és kopott farmer következik, 
meg a nagy kérdés: lehet-e egyszerre Miley Stewart és Hannah Montana életét élni? A választ 
barátok és csodálatos sztárvendégek segítségével keresi Miley... vagy Hannah. 

 



 

 
Hattyúk tava (1969)                                                                                 DVD 800 
Rend.: Apollinari Dudko, Konsztantyin Szergejev 
Közreműködik: Kirov Opera balett-táncosai. Időtartam: 78 perc 
 
A klasszikus orosz balett magasiskolája 1969-ben elnyerte a Golden Orchid Grand Prix díjat 
Genovában, amely a legjobb balettfilmnek járt. 

 

 

 

 
High school musical - a reflektorfényben (2006)                              DVD 1872    
Rend.: Kenny Ortega 
Szereplők: Zac Efron, Vanessa Anne Hudgens, Ashley Tisdale. Időtartam: 93 
perc 
 
Troy-t, a gimnázium egyik legnépszerűbb srácát, a suli kosárcsapatának kapitányát a szilveszteri 
bulin Gabriellával hozza össze a sors egy közös karaoke-dal erejéig. Amikor a szünet után kiderül, 
hogy az éppen sulit váltó Gabriella is ugyanabba a gimnáziumba jár ezentúl, ahová Troy, a két 
fiatal boldogan eleveníti fel a nagyszerű duett emlékét. Úgy döntenek, hogy mindketten 
jelentkeznek az iskolai színjátszó kör musical előadásának két főszerepére. A suli nagymenőjének 
és szürke egerének különös barátságát azonban nem mindenki nézi jó szemmel.  

 

 
High School Musical – A koncert (2007) - feliratos                                 DVD 694 
Rend.: Jim Yukich 
Szereplők: Corbin Bleu, Monique Coleman, Lucas Grabeel. Időtartam: 57 perc 
 
A film TV-premierjét rekord-számú néző látta, a musical DVD- és CD-változata egyaránt az eladási 
top-listák élvonalába került. Az első musical sikerét követően az eredeti sztárok felkerekedtek, és 
hónapokon át teltházas élő fellépéseken adták elő a darab fülbemászó betétdalait. Ezen a 
koncertsorozaton készült a most megjelenő felvétel. 

 

 

 
High school musical 2. Szerelmes hangjegyek 2. (2007)                   DVD 780    
Rend.: Kenny Ortega 
Szereplők: Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale. Időtartam: 106 perc 
 
Kitört a vakáció, és az East High gimnázium diákjai a nyaralásra készülnek. Sokan inkább munkát 
vállalnak, hogy fizetni tudják jövő évi tanulmányaikat. Troy, Gabriella, Chad és Taylor például a 
Lava Springs Country Clubban helyezkedik el. A klub tulajdonosai a fennhéjázó Sharpay szülei, így 
Troynak hamarosan alkalma nyílik megismerni a gazdag, elkényeztetett lány világát. Sharpay nem 
tétlenkedik sokáig: mindent bevet, hogy elcsábítsa Gabriellától a fiút, akinek imponál a gazdagok 
világa. Tudja jól, hogy Sharpay barátjának lenni egyet jelent a biztos ösztöndíjjal az ország legjobb 
iskoláiban. De vajon a könnyű életért cserébe hajlandó elhagyni a Vadmacskákat és Gabriellát?  

 

 

 
High school musical 3. Végzősök (2008)                                           DVD 1845   
Rend.: Kenny Ortega 
Szereplők: Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale. Időtartam: 111 perc 
 
A végzősök - Troy, Gabriella, Sharpay, Chad, Ryan és Taylor - az érettségire készülnek. 
Hamarosan meg kell válniuk a sok közös emlék helyszínétől, az East High gimnáziumtól, és a 
Vadmacskák azt szeretnék, hogy a búcsúra egész életükben emlékezhessenek. Színpadra 
visznek egy fantasztikus musicalt, amelyben az együtt töltött évek felejthetetlen élményeiről és a 
jövővel kapcsolatos reményeikről meg félelmeikről énekelnek. Hiszen a jövő izgalmas és 
ígéretes… de szomorú is: Troy és Gabriella más-más főiskolára jelentkezett: vagyis fel kell 
készülniük a búcsúra. 

 



 

 
I'm Not There. Bob Dylan életei (2007)                                               DVD 1518    
Rend.: Todd Haynes 
Szereplők: Cate Blanchett, Christian Bale, Heath Ledger. Időtartam: 130 perc 
 
Todd Haynes rendező filmje merész vállalkozás az élő amerikai zenészlegenda, a XX. század 
egyik legkiválóbb és legtitokzatosabb művészének, Bob Dylan életének a bemutatására. Nem 
hagyományos életrajzi filmet készített, hiszen hat színész alakítja Dylant, életének és karrierjének 
számos pontján. Az összetett személyiségű, és állandó változásban lévő alkotó életútja hat 
különböző korú, fajú és nemű ember életén keresztül jelenik meg. 

 

 

 

 
Illés koncert '96  (1996)                                                                         DVD 595 
Időtartam: 94 perc 
 
1996. május. Az Illés zenekar a Budapest Sportcsarnokban három telt házas bulin lépett fel. Az 
eredetileg egy előadásra tervezett koncertet a hatalmas érdeklődésre való tekintettel meg kellett 
ismételni, de a jegyek már jóval az első előadás előtt elfogytak a harmadik koncertre is. Az 1981-
es és 1990-es nagyszabású koncertekkell ellentétben a vezető slágerek mellett a ritkábban 
előadott, illetve hallott számok is főszerepet kaptak a zenekar repertoárjában. A legendás Illés 
zenekar utolsó olyan koncertje, melyen a klasszikus felállásban léptek színpadra.  

 

 

 

 
Imagine: John Lennon – feliratos (1988)                                        DVD 175/1-2 
Rend.: Aandrew Solt 
Szereplők: John Lennon, Yoko Ono, Paul McCartney. Időtartam: 102 perc 
 
David L. Volper és Andrew Solt producerek a legendás zenész 240 órás, korábban szinte 
ismeretlen film- és videogyűjteményéből válogatva készítettek portrét az 1980. december 8-án 
meggyilkolt John Lennonról. A „klasszikus filmes életrajz” nem kevesebb mint 36 dalt tartalmaz, és 
narrátora maga John Lennon. 

 

 

 

 
In memoriam Szécsi Pál                                                                      DVD 705 
Közreműködik: Szécsi Pál, Kovács Kati , Harangozó Teri, Szécsi Katalin. 
Időtartam: 93 perc 

 
Ennek a kiadványnak 2007-ben külön aktualitása van. Éppen 40 évvel ezelőtt énekelte Szécsi Pál 
a Táncdalfesztiválon a „Csak egy tánc volt” című dalt, amivel az ország egyik legkedveltebb 
énekese lett. 1974-ben bekövetkezett tragikus halála óta a közönség szeretetteli emlékezése tartja 
életben, így vált legendává. Mindenki, aki szívesen hallgatja dalait, képzeletben  egy-egy szál 
virággal kedveskedik Neki. 

 

 

 

 
István, a király (2002)                                                                                              DVD 213 
Rend.: Márton István 
Szereplők: Tóth Sándor, Császár Angela, Csomor Csilla. Időtartam: 102 perc     
 
997-ben meghal Géza fejedelem. A temetésen kiéleződnek a lappangó feszültségek, hiszen az ősi 
jog értelmében a fejedelmi család legidősebb férfitagja, Koppány az örökös. Géza - halála előtt - 
megeskette a magyar főurakat, hogy a keresztény jogrend szerint fiát, Istvánt válasszák 
fejedelemnek. István és Koppány ellentéte testvérháborúval fenyeget, holott az országnak és 
népének békére lenne szüksége. 



 

 
István, a király Csíksomlyón (2003)                                                     DVD 647 
Rend.: Novák Ferenc 
Szereplők: Vikidál Gyula, Varga Miklós, Kováts Kriszta. Időtartam: 110 perc 
 
997-ben meghal Géza fejedelem. A temetésen kiéleződnek a lappangó feszültségek, hiszen az ősi 
jog értelmében a fejedelmi család legidősebb férfitagja, Koppány az örökös. Géza - halála előtt - 
megeskette a magyar főurakat, hogy a keresztény jogrend szerint fiát, Istvánt válasszák 
fejedelemnek. István és Koppány ellentéte testvérháborúval fenyeget, holott az országnak és 
népének békére lenne szüksége. A korszakalkotó rockopera százezrek előtt rendezett első erdélyi 
bemutatójának felvétele 2003. július 5-éről, a Csíksomlyóból. 
 

 

 
Jack Jack (2008)                                                                                   DVD 2735 
Rend.: Galler András 
Közreműködik: Mester Tamás, Ganxsta Zolee, Tóth Tibi, Pap Szabi. Időtartam: 
94 perc 
 
Mester Tamás, Papp Szabi, Ganxsta Zolee és Tóth Tibi nagy fába vágta a fejszéjét. Zenekart 
alapítottak, és hét hétre összeköltöztek, hogy ez alatt a rövid idő alatt felvegyenek egy nagylemezt, 
összepróbáljanak egy koncertet, miközben egy stáb követte minden lépésüket, és a munkálatokról 
zenés filmet forgatott. A Jack Jack rendezője Galler András „Indián”, aki Magyarország egyik 
legelismertebb videóklip-rendezője, és régóta jól ismeri mind a négy főszereplőt. 

 

 

 
James: Seven (1991) – angol nyelven                                                      DVD 1414 
Rend.: Peter Scammell 
Időtartam: 70 perc 
   Trat.: Protect Me (instrumentális verzió); Born of frustration; Ring the bells; 
Sound. Bring a gun; Mother; Don’t wait that long; Live a love of life; Next lover; 
Heavens; Protect me; Seven 
 
A felvétel 1991. december 20-án készült a Warrington Parr Hallban. 

 

 

 

 
Janis : a Janis Joplin-sztori (2015) – feliratos                                                 DVD 4828 
Rend.: Amy J. Berg 
Időtartam:  100 perc 
 
Janis Joplin volt a legnagyobb bluesénekesnő, aki fehér létére olyan tökélyre fejlesztette a stílust, 
mint még fekete elődei sohasem. Későbbi jelmondatához híven - "élj gyorsan, szeress 
szenvedélyesen, halj meg fiatalon" élt, sok rock legendához hasonlóan 27 évesen érte a halál. A  
dokumentum az énekesnő rövid, ám annál mozgalmasabb életét követi nyomon. 

 

 

 
Jézus Krisztus szupersztár (1973) - feliratos                                           DVD 284 
Rend.: Norman Jewison 
Szereplők: Ted Neeley, Carl Anderson, Yvonne Elliman. Időtartam: 103 perc 
 
Az elsöprő sikerű Tim Rice - Andrew Lloyd Webber rockopera káprázatos filmváltozata Krisztus 
utolsó heteinek történetét meséli el sallangtalan, eposzba illő módon. A teljes egészében izraeli 
helyszínen forgatott filmmel Norman Jewison rendező-producer a modern filmgyártás briliáns 
példáját adja átütő erejű látványvilággal, valamint Rice és Webber felejthetetlen dalaival. 

 



 

 
Johanna (2005)                                                                                    DVD 3203   
Rend.: Mundruczó Kornél 
Szereplők: Tóth Orsi, Trill Zsolt, Gantner István. Időtartam: 90 perc 
 
A drogfüggő Johannát egy túladagolás után a rideg sziklakórház labirintusában visszahozzák a 
kómából. Az emlékeit és múltját vesztett lánynak nincs hova mennie, fiatal orvosa pedig kollégái 
ellenvetésével dacolva a kórházban tartja nővérnek, mert beleszeret a lányba. Johanna azonban 
szerelmét és testét a betegeknek kínálja gyógyírként: visszaadja az életbe vetett hitüket, 
csodálatos gyógyulásukért imádják Johannát. Szokatlan küldetésével és gyógymódjával, a kórházi 
rend megszegésével azonban kivívja a hivatásos gyógyítók, köztük a visszautasított, sértett orvos 
haragját. 

 

 
Jonas Brothers. 3D koncert (2009) – feliratos                                DVD 2141/1-2 
Rend.: Bruce Hendrick 
Közreműködik: Kevin Jonas, Joe Jonas, Nick Jonas. Időtartam: 85 perc 
 
Ebben a filmben Kevin, Joe és Nick többet mutat meg neked az életéből, mint amennyit korábban 
bárki, bármikor láthatott. A film egyenesen a szobádba repíti a zenei világ legmenőbb trióját és 
velük olyan lista vezető művészek érkeznek, mint Demi Lovato és Taylor Swift! Számos 
fantasztikus extrában gyönyörködhetsz: korábban be nem mutatott jelenetek, ráadásszámok és 
még sok más izgalmas meglepetés vár.  

 

 
József és a színes szélesvásznú álomkabát (1999) – feliratos            DVD 1893 
Rend.: David Mallet 
Szereplők: Donny Osmond, Richard Attenborough, Joan Collins. Időtartam: 78 
perc 
 
Tim Rice és Andrew Lloyd Webber nagysikerű musicale a bibliai József történetét meséli el. E 
csodálatos és szórakoztató történetben József számtalan tanulságos kalandját láthatjuk: 
otthonából saját testvérei üldözik el, hogy azután a már letűnt, mesebeli egyiptomi díszletek között 
találja meg szerencséjét gazdája, Potifár mellett, ki Józsefet háza felvigyázójává tette, és végül 
minden vagyonát rábízta. 

 

 

 
Kaliforniai álom (2016)                                                                  DVD 5199, DVD 5275    
Rend.: Damien Chazelle 
Szereplők: Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend. Időtartam: 123 perc 
 
Mia, a feltörekvő színésznő meghallgatások között pincérnőként dolgozik, Sebastian, a jazz-
zenész pedig sötét lebujokban zongorázgat. Mikor megismerkednek, szerelmük mindkettőjükre 
inspiráló hatással lesz, ám amint a siker kezd utat törni az életükbe, mindketten olyan döntésekkel 
szembesülnek, amelyekkel veszélybe sodorják kapcsolatukat. Lehet, hogy azoknak az álmoknak a 
beteljesülése fogja elválasztani őket egymástól, amelyekért olyan régóta küzdenek? 
 

 

 
Katy Perry - a film: part of me (2012) - feliratos                                     DVD 3654 
Rend.: Dan Cutforth, Jane Lipsitz 
Időtartam: 90 perc 
 
Katy Perry az élő példa arra, hogy ahhoz, hogy az álmaid valóra váljanak, csak egyetlen fontos 
szabályt kell betartanod: mindig önmagadat add! Ismerd meg a valódi Katy Perry-t, a világ egyik 
leghíresebb énekesnőjének álarca mögött élő egyszerű kaliforniai lányt! Ez a „vitathatatlanul 
lehengerlő” film bepillantást enged egy szupersztár életének kulisszatitkaiba, és megmutatja, 
hogyan sikerült Katy Perry-nek valóra váltani tinédzserkori álmát. 

 



 

 
Kilenc (2009)                                                                                                               DVD 2791   
Rend.: Rob Marshall 
Szereplők: Daniel Day-Lewis, Marion Cotillard, Penélope Cruz. Időtartam: 114 
perc 
 
Guido Contini egy nagy népszerűségnek örvendő, középkorú filmrendező, aki szerencsétlenségére 
szakmai és magánéleti válságba kerül. Életét csak tovább nehezíti a sok nő, akikkel körül van 
véve: a felesége, Luisa, a szeretője Carla, kedvenc színésznője és múzsája, Claudia Nardi, 
jelmeztervezője és bizalmasa, Liliane La Fleur, a fiatal, amerikai divatújságíró, Stephanie 
Necrophuros, a prostituált, akit fiatalkorából ismer, Saraghina és persze édesanyja, a Mamma. A 
film az 1982-es, azonos című Broadway darab alapján készült, melyet pedig Fellini Nyolc és fél 
című remekműve ihletett. 

 

 
Korn Live on the other side (2006)                                                    DVD 1155 
Rend.: Lawrence Jordan 
Időtartam: 81 perc 
   Tart.: Here To Stay; Twist; Got The Life; Liar; A.D.I.D.A.S; Coming Undone; 
Dirty Falling A Way From Me; Twisted Transistor; Did My Time; Shoots And 
Ladders; One; Freak On A Leash; Another Brick In The Wall / Goodbye Cruel 
World; Blind; Somebody Someone; Hypocrites; Y'All Want A Single 
 
A Live On The Other Side koncertfilm által beléphetünk a rockcsapat világába, az első akkordtól az 
utolsóig részesei lehetünk egy bensőséges hangulatú előadásnak. 

 

 
A kórus (2014)                                                                                                            DVD 5103    
Rend.: Francois Girard 
Szereplők: Dustin Hoffman, Garrett Wareing, Debra Winger. Időtartam: 102 
perc 
 
A 11 éves Stet nehéz időszakát éli, amit tovább nehezít édesanyja váratlan halála. A fiú 
zabolázatlan természete mögött tanára azonban látja a tehetséget. Stet-nek fantasztikus 
énekhangja van, azonban tehetsége kibontakoztatásához szükség lenne számára a megfelelő 
képzésre, amit az ország első számú amerikai fiúkórusában kaphat meg. A Nemzeti Fiúkórus 
Akadémia vezetője is látja benne a tehetséget, és a bentlakásos iskolában igazi mentorává válik a 
fiatalnak. Előtte azonban még a fiúnak meg kell békélnie életével, és megtalálnia a közös hangot a 
tanárával. 

 

 
Kurt & Courtney  (1998)                                                                                          DVD 723 
Rend.: Nick Broomfield 
Időtartam: 96 perc 
Kurt Cobain, a Nirvana zenekar frontembere és spirituális középpontja 2007-ben lett volna 40 
éves. Ő volt a Generation X szószólója, a rockforradalmár, akinek 1994 áprilisában bekövetkezett 
halálát azóta is mélységes rejtélyek, viták és kérdőjelek öveznek. Az öngyilkosságnak elkönyvelt 
esetet követően a Nirvana 80 rajongója követte Kurt Cobaint önként a halálba. Pedig halála azóta 
is felderítetlen maradt. Egyes állítások szerint gyilkosság történt és azt is bizonyosnak vélik, hogy 
azt felesége, Courtney Love követte el. Tény, hogy Kurt válni akart, aggódott az életéért, állandó, 
hangos veszekedéseiktől visszhangzott a környék, de az is tény, hogy Kurt fegyvert vásárolt, 
súlyos heroinista volt és depresszióra hajlamos természete hajlamosította erre. Hogy valójában mi 
történt - erre keres választ a zenés dokumentumfilm 

 

 
Külvárosi rockerek (2005)                                                                      DVD 917 
Rend.: Larry Clark 
Szereplők: Jonathan Velasquez, Francisco Pedrasa, Eduardo Velasquez. 
Időtartam: 107 perc 
 
Los Angeles egyik legveszélyesebb negyedében néhány latin-amerikai tinédzser szembefordul a 
környéket meghatározó hip hop kultúra és a bandaharcok világával. Céltáblájává válva 
környezetüknek. Egy nap elhatározzák, hogy ellátogatnak a csillogó Beverly Hills-be, ott is az egyik 
leghíresebb gimnáziumhoz, amely a gördeszkások kult-helye. A gimi előtt megismerkednek 
néhány helyi lánnyal. Ám a fiúk napja egy pillanat alatt őrült száguldásba csap át, amikor nemcsak 
gazdag Beverly Hills-i fiúk, hanem a rendőrség is üldözőbe veszi őket. 

 



 

 
A lankadatlan - a Dewey Cox-sztori (2007)                                        DVD 1288   
Rend.: Jake Kasdan 
Szereplők: John C. Reilly, Jenna Fischer, Tim Meadows. Időtartam: 92 perc 
 
A zenetörténet legtökösebb rockerének mindene megvolt, amiről csak álmodott: bomba nők (szám 
szerint 411), menő barátok (Elvis és a The Beatles) és a világ összes kábszere (tabletta, por, 
egyre megy). De ami még ennél is fontosabb: kisujjában volt a zene minden csínja-bínja, így 
válhatott vidéki kisnímandból Amerika legnagyobb rocksztárjává – már ha valaha is élt volna. A 
lankadatlan egyetlen zenés életrajzi filmet sem kímél. Ha rockról, buliról vagy egy kiadós 
röhögésről van szó, Dewey Coxra rá bizton számíthatunk! 

 

 

 
Led Zeppelin: A dal ugyanaz marad (1976) - feliratos                      DVD 777/1-2 
Rend.: Peter Clifton, Joe Massot 
Időtartam: 138 perc 
 
A legendás csapat 1973-as New York-i koncertsorozatát felelevenítő A dal ugyanaz marad olyan 
számokat vonultat fel, mint a Rock and Roll, a Stairway to Heaven vagy a Whole Lotta Love, a 
zenekar tagjainak felügyeletével készült újrakeverésnek hála Dolby 5.1-es hangzással. A 
fellépések, a hangulatképek, valamint a Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones és a néhai 
John Bonham otthonában készült felvételek mellett ritkaságszámba menő extrák gazdagítják a 
filmet. A dal ugyanaz marad. Akárcsak a zenekar jelentősége és helye a rocktörténetben. Erre a 
kiadásra várt minden Zeppelin-rajongó! 

 

 

 
A legnagyobb showman (2017)                                                                         DVD 5480    
Rend.: Michael Gracey 
Szereplők: Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams. Időtartam: 100 perc 
 
A cirkusz maga a csoda. És élt valaha egy ember, aki csodatévőnek született. P. T. Barnum  
lenyűgöző képzelőereje hívta életre a látványos, szemkápráztató showműsort, amely meghódította 
az egész világot. A szegény családból származó Phineas Taylor mindent megtesz, hogy a 
gyermekeinek ne kelljen nélkülözniük. Létrehozza csodabogarakkal teli cirkuszát, amely hihetetlen 
népszerűségre tesz szert szerte Amerikában. A siker azonban egyre inkább eltávolítja a 
szeretteitől. 

 

 

 
Limonádé (2011)                                                                                  DVD 3303   
Rend.: Patricia Riggen 
Szereplők: Bridgit Mendler, Adam Hicks, Hayley Kyoko. Időtartam: 107 perc 
 
Öt balhés elsőéves egyszerre kap büntetést. Akkor még semmi közös nincs bennük. Ám a 
zenének hála, hamarosan megbonthatatlan szövetséget kötnek, és megalapítják a történelem 
legmenőbb sulizenekarát! Ettől kezdve Olivia, Stella, Wen, Mohini és Charlie úgy érzik, hogy 
bármire képesek... talán még arra is, hogy legyőzzenek mindent, ami közéjük és az álmaik közé 
állna. 

 

 

 
Made in Hungaria - a zene felszabadít (2009)                                    DVD 2737 
Rend.: Fonyó Gergely 
Szereplők: Szabó Kimmel tamás, Kiss Tünde, Fenyő Iván. Időtartam: 110 perc 
 
Mikor mindenki más disszidálna, a hatvanas évek derekán egy kamaszfiú hazatér a hawai inges, 
rágó- és kólamámorban úszó Amerikából, hogy elterjessze a Rock’n’Roll vírusát Budapesten. A 
fiatal zenész arról álmodozik, hogy ő lesz a következő Jerry Lee Lewis. Régi barátai azonban nem 
fogadják vissza, mert a falkavezér immár Röné, a Csókkirály. És ezt még tetézi, hogy szerelme, 
Vera is új fiúval jár. Mikinek nem marad más választása, mint benevezni a Ki Mit Tud?-ra, hogy 
mindent elsöprő zenéjével visszahódítsa elvesztett szerelmét és barátait. 



 

 
Mágikus operett. Sztárgála 2009 (2009)                                            DVD 3012  
Rend.: Kero (Kerényi Miklós Gábor) 
Közreműködik: Kalocsai Zsuzsa, Fischl Mónika, Lukács Anita. Időtartam: 130 
perc 
 
Arisztokraták, katonák, művészek, egzotikusok, polgárok és sírva vigadók. Johann Strauss, 
Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Karl Millöcker, Huszka Jenő, Kacsóh Pongrác, Ábrahám Pál, Szirmai 
Albert. A Denevér, A Csárdáskirálynő, Dubarry, Cigánybáró, Mária főhadnagy, Rákóczi, 
Cirkuszhercegnő, A Bajadér, A víg özvegy, Orfeusz, Cárevics, Luxemburg grófja, Giuditta, Mágnás 
Miska, Marica grófnő és a többiek. Mindannyian a Budapesti Operettszínház látványos 
sztárgálájának főszereplői. A legnépszerűbb szerzők operett-slágerei csendülnek fel a 
legnevesebb operett-sztárok előadásában. 

 

 
Mágnás Miska (1949)                                                                                            DVD 3345  
Rend.: Keleti Márton 
Szereplők: Gábor Miklós, Mészáros Ági, Sárdy János. Időtartam: 79 perc  
 
A helyszín egy vidéki kastély, lakói unatkozó arisztokraták. Az időpont 1910, az egyik utolsó boldog 
békeév. A grófék nyugalmát váratlanul Baracs mérnők zavarja meg, aki a faluba építendő vasút 
terveit jött előkészíteni. A barátként fogadott vendégből nemsokára ádáz ellenség válik, amikor 
kiderül, ő nem az uradalom, hanem a parasztok érdekeit tartja szem előtt. A bajt csak tetézi. Hogy 
időközben fülig beleszeretett a grófék lányába, Rollába, akinek felváltva csapja a szelet Pixi és Mixi 
gróf is. Barancs már-már kilátástalannak érzi helyzetét, amikor hirtelen zseniális ötlete támad. 
Frakkba öltözteti Miska lovászt és Eleméry grófként mutatja be az estélyen, ahol hamarosan 
elszabadul a pokol.  

 

 
Majdnem híres (2000)                                                                      DVD 805/1-2    
Rend.: Cameron Crowe 
Szereplők: Billy Crudup, Frances McDormand, Kate Hudson. Időtartam: 118 
perc 

 
A hetvenes években egy 15 éves rockrajongó srácot - aki egy helyi zenei újság számára írogat - 
telefonon felkéri a nagytekintélyű Rolling Stone magazin, hogy csatlakozzon a Stillwater 
együtteshez, és írja meg a koncertturné részleteit. Ő tehát egy időre eltűnik édesanyja féltő szeme 
elől, és fejest ugrik a nagybetűs életbe. Ettől kezdve csak az utazás, a koncertek és az együttes 
mellől elmaradhatatlan rajongó lányok érdeklik. Figyel, csodálkozik és tanul. Meg nagyon élvezi az 
egészet. Meg nagyon szerelmes lesz az egyik lányba, a szólógitáros barátnőjébe. 

 

 
Mamma mia! (2008)                                        DVD 1744, DVD 1797, DVD 1798    
Rend.: Phyllida Lloyd 
Szereplők: Meryl Streep, Julie Walters, Pierce Brosnan. Időtartam: 109 perc 
 
Donna független, egyedülálló anya, és van egy kis szállodája egy idilli kis görög szigeten. Egyedül 
nevelte fel lányát, a tűzrőlpattant Sophie-t. Lánya esküvőjére Donna meghívta két legjobb 
barátnőjét. Ám Sophie elhatározza, hogy megkeresi ismeretlen édesapját, mielőtt eljönne a nagy 
nap. Titokban elolvassa anyja régi naplóját, amelyből kiderül, hogy a keresett felmenő egyike lehet 
Donna három korábbi szeretőjének. El is hívja titokban az esküvőjére.  Hiába próbálja rejtegetni 
őket, előbb vagy utóbb kiderül a titok, s akkor kezdődik csak a móka az ABBA felejthetetlen 
slágereinek dallamára! 

 

 
Mary Poppins (1964)                                                      DVD 502/1-2, DVD 5721    
Rend.: Robert Stevenson 
Szereplők: Julie Andrews, Dick van Dyke, David Tomlinson. Időtartam: 133 
perc (Walt Disney klasszikus)  
 
A Banks-család feje, Mr. Banks élete a munka: nagyon fontos beosztásban dolgozik egy nagyon 
komoly bankban. Gyermekeire szinte alig jut ideje, pedig a két rosszaság igazán mindent elkövet, 
hogy apukájuk figyelmét magukra irányítsák. Csínytevéseik eredményeként egy nevelőnő sem 
bírja tovább néhány napnál. A kölykök tudják, milyen nevelőnőre vágynak: olyanra, aki kedves, 
vidám, és akinek szabadon szárnyal a fantáziája. Mary Poppins a keleti széllel érkezett hatalmas 
ernyőjével, a magasból száll alá, és egy csapásra belopja magát a Banks gyerekek szívébe. 



 

 
Mary Poppins visszatér (2018)                                                 DVD 5745, DVD 5746 
Rend.: Rob Marshall 
Szereplők: Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw. Időtartam: 125 
perc 
 
A felesége halála után magára marad három gyerekével Michael Banks. A huga segít neki a kicsik 
nevelésésben. A család helyzetét nehezíti, hogy eladósodtak, és a bank el akarja venni az 
otthonukat. A legjobbkor érkezik a keleti széllel Mary Poppins, a nevelőnő, aki  segít a Banks 
családnak felidézni, milyen örömökkel is jár ismét gyereknek lenni. Barátjával, Jackkel, a 
lámpagyújtogatóval közösen boldogsággal és mókával töltik meg London utcáit, és bebizonyítják, 
hogy egy kis fantáziával bármi lehetséges...még a lehetetlen is! 

 

 
Máté Péter: Elmegyek                                                                       DVD 1953 
Időtartam: 62 perc 
   Tart.: Elmegyek I.; Ne is gondolj arra; Olyan jó lenne tudni; Adj nekem egy 
éjszakát; Miért nem élek ott; Ellentétek vonzásában; A fény városa; Boogie – 
woogie; Túl szép; Régi nóta; Együttlét; Úgy ég, úgy fáj; Tárd ki karjaidat; 
Egyszer véget ér; Elmegyek II.; Ez itt az én hazám  

 

 

 
Metallica through the never (2013) - feliratos                                                  DVD 4053 
Rend.: Nimród Antal 
Időtartam: 89 perc 
 
Az egész estés Metallica: Through the Never elegyíti a játékfilmet az élőben rögzített 
koncertfilmmel, az események középpontjában a világhírű rockbandával, a Metallicával. A film 
másik főszereplője a feltörekvő ifjú színész, Dane DeHaan , aki  Tripet, a fiatal futárfiút alakítja. A 
történet szerint Trip sürgős küldetést kap egy őrületes, teltházas Metallica-koncert alatt, és 
kezdetét veszi egy szürreális, posztapokaliptikus utcai hajsza. A Metallica: Through the Nevert 
minden idők legjobban felszerelt zenei színpadán és a legmodernebb 3D-technikával vették filmre. 
 

 

 

 
Michael Flatley Feet of flames (1998)                                                DVD 1156 
Rend.: David Mallet 
Időtartam: 113 perc 
 
Huszonötezer ember gyűlt össze azért, hogy lásson egy lenyűgöző ír sztepptáncelőadást, a Feet 
of Flames-t. Több, mint száz fellépő táncolta be magát a történelembe, a legnagyobb táncos, 
Michael Flatley vezetésével.  A Feet of Flames új zenével, táncokkal, jelmezekkel és díszletekkel 
csal megigéző utazásra, fényen és sötétségen, jón és rosszon, szenvedélyen és kétségbeesésen 
át egy lélegzetelállító fináléig, amely után levegőért kapkodunk. Feet of Flames – Légy része a 
tűznek! 

 

 

 
Michael Flatley - Lord of the dance : veszélyes játékok (2014) - feliratos    

Rend.: Paul Dugdale                                                                            DVD 4713 
Szereplők: Michael Flatley, James Keegan, Thomas Cunningham. Időtartam: 
99 perc 
 
Michael Flatley visszatér a színpadra legújabb és eddigi legizgalmasabb előadásával, a Lord of the 
Dance: Veszélyes játékokkal. A Magyarországra is ellátogató világkörüli turné londoni állomásán 
készült a felvétel, amelynek segítségével most mindenki újra és újra részese lehet az élménynek! 
Az ír folklórban gyökerező történet a jó és a gonosz örök szembenállásának klasszikus meséje, 
amelyben minden jó megtestesítője, a Tánc Ura méri össze erejét a gonosz Sötét Úrral. Hagyd 

 



 

 
Michael Jackson. The one  (2004)                                                      DVD 2024 
Rend.: Jim Gable 
Időtartam: 39 perc 

 

 
Michael Jackson: egy ikon élete (2011) – feliratos                                DVD 3421 
Rend.: Andrew Eastel 
Időtartam: 148 perc 
 
Bepillantást nyerünk ritkaságnak számító stúdióbeli- és él televíziós felvételekbe Michael 
édesanyja, Katherine, valamint testvérei, Tito és Rebbie Jackson közrem ködésével. Életének 
kulcsfontosságú szerepl i együtt idézik fel a Pop Királyának páratlan életét, melyet hullámhegyek 
és -völgyek egyaránt tarkítottak. David Gest, a film producere hiánypótló portrét készített legjobb 
barátjáról, Michael Jacksonról a sztár családja, barátai és olyan zenei legendák részvételével, mint 
Smokey Robinson, Dionne Warwick, Nick Ashford, Valery Simpson, és sokan mások.  

 

 

 
Michael Jackson This is it (2009) - feliratos                                      DVD 2465/1-2 
Rend.: Kenny Ortega 
Időtartam: 107 perc 
Michael Jackson 2009 júliusa és 2010 márciusa között (12 évvel utolsó turnéja, a HIStory után) 
ötven koncertet adott volna a londoni O2 Arénában. A jegyek az összes koncertre 
rekordsebességgel keltek el, ám alig három héttel az első show előtt a legendás popsztár életét 
vesztette. A próbákat és a sztár színfalak mögötti életét azonban egy stáb folyamatosan rögzítette 
– a 16 dal előadását is tartalmazó felvételekből, valamint a legközelebbi munkatársak, barátok 
visszaemlékezéseiből áll össze a film, mely Michael Jackson emlékének méltó és egyedülállóan 
különleges megőrzője. A rajongók közvetlen közelről élvezhetik a show-t, megismerhetik az 
énekest, a táncost, a filmkészítőt, a kreatív zsenit, és azt, hogy milyen lett volna a monumentális 
koncert, amelyre már sohasem kerülhet sor. 

 

 
Miénk a világ (2015)                                                                                              DVD 4675    
Rend.: Max Joseph 
Szereplők: Zac Efron, Emily Ratajkowski, Shiloh Fernandez. Időtartam: 93 perc 
 
A Los Angelesben élő, 23 éves DJ Cole napközben a Völgyben robotol, este pedig arról 
álmodozik, hogy egyszer végre befut. Miközben olyan számokon dolgozik, melyekkel a toplisták 
élére kerülhet, Cole megismerkedik Jamesszel, a híres DJ-vel, aki sikerének kulcsa lehet. 
Barátság, szerelem és árulás vár a fiúra, melyek nem utolsósorban abban is inspirálják őt, hogy 
megtalálja saját hangját és megalapozza a jövőjét ebben a felnövekvésről szóló modern mesében. 

 

 
Mocsok és bölcsesség (2008)                                                            DVD 2225    
Rend.: Madonna 
Szereplők: Eugene Hutz, Holly Weston, Vicky McClure. Időtartam: 80 perc 

 
A film napjaink multikulturális Londonjában játszódik: három főszereplője mind különc karakter, 
akik a „normális” társadalom számkivetettjei. Andrej Krystyn Ukrajnából érkezett. Eltökélt 
szándéka, hogy sztár lesz, a végső célja pedig a világhír. Együttesével, a Gogol Bordellóval a 
cigány punk sajátos stílusát képviselik. Addig is, míg a terve megvalósul, mindent elvállal, hogy 
megéljen. Andrej két fiatal nővel, Juliette-tel és Hollyval osztozik egy lakáson. Juliette énekesnői 
karrierről álmodik, ám jelenleg illatszerboltban dolgozik. Holly balett-táncos, aki egyszer a Királyi 
Balettben szeretne táncolni. Addig is rúdtáncosnő egy éjszakai bárban. 



 

 
Moonwalker (1988) – feliratos                                                                                 DVD 2033    
Rend.: Jerry Kramer, Colin Chilvers 
Szereplők: Michael Jackson, Sean Lennon, Kellie Parker. Időtartam: 89 perc 
 
Michael Jackson most új oldaláról mutatkozik meg a Moonwalkerben, e lenyűgöző, egészestés 
zenés kalandban, amellyel elrepülhetsz a Holdra és vissza, útitársul pedig a világ legismertebb 
szórakoztatója szegődik hozzád! A lemez magába foglalja Michael Jackson legjobb videóklipjeit és 
lélegzetelállító koncertfelvételeit, ritkaságszámba menő klipeket a Jackson 5 kezdeti sikereiből. 
Michael Jackson maga írta a Moonwalker fénypontját, azt az izgalmas kalandfilmet, amely 
segítségével belekóstolhatsz a zenei géniusz különleges világába.  

 

 

 
Mötley Crüe: Carnival of Sins (2005) - feliratos                               DVD 1440 
Rend.: Hamish Hamilton 
Időtartam: 138 perc 

   Tart.: Shout at the Devil; Too Fast for Love; Ten Seconds to Love; Red Hot; On With the Show; 
Too Young to Fall in Love; Looks That Kill; Louder Than Hell; Live Wire; Girls, Girls, Girls; Wild 
Side; Don't go Away Mad (Just go Away); Primal Scream; Glitter; Without You; Home Sweet 
Home; Dr. Feelgood; Same Ol' Situation; Sick Love Song; If I Die Tomorrow; Kickstart My Heart; 
Helter Skelter; Anarchy in the U.K. 
 
A Mötley Crüe hat év szünet után 2005 tavaszán indult újra világkörüli turnéra, az elképesztő és 
világszerte népszerű RED, WHITE AND CRÜE turnéra.  

 

 
Musical karaoke. Énekelj a sztárokkal! (2007)                                  DVD 1138 
Közreműködik: Janza Kata, Szinetár Dóra, Bereczki Zoltán. Időtartam: 54 perc 
   Tart.: Rómeó és Júlia: Lehetsz király, Verona, Szívből szeretni, Hogy 
mondjam el?!, Gyűlölet; Elisabeth: Az már nem én lennék, Nagyot nőtt az 
árnyék, Hogyha kell egy tánc, A végső tánc, Fáradt gályák; Mozart!: Szeret, 
mind ki ismer, Csillagok aranya, A zene, az vagyok én, Az egyszerű út 

 

 

 
My blueberry nights - A távolság íze (2007)                                      DVD 1534   
Rend.: Wong Kar-Wai 
Szereplők: Norah Jones, Jude Law, David Strathairn. Időtartam: 91 perc 
 
Mi történik a szerelemmel, ahogy múlik az idő? Jeremy egy New York-i kávéház tulajdonosa, az 
egyik vendége, Elizabeth tőle tudja meg, hogy a barátja ott járt egy másik lánnyal. Az összetört 
szívű, megcsalt lány estéről estére betér a kávézóba, remélve, hogy volt barátja eljön az otthagyott 
lakáskulcsáért. Egy nap Elizabeth váratlanul elhagyja New Yorkot, Memphisbe, majd Las Vegas-
ba költözik. Szeretné újra megtalálni régi önmagát, és eltávolodni volt barátja emlékétől. De 
Jeremy-től nem akar elszakadni, képeslapokat küld a fiúnak, és beszámol azokról az emberekről, 
akikkel a sors összehozza. Jeremy-nek egyre jobban hiányzik a lány, de mivel a képeslapokon 
nincsen cím, nem tudja megtalálni. 

 

 
Nem a Messiás, csak egy nagyon haszontalan fiú (2009)              DVD 2912 
Rend.: Aubrey Powell 
Szereplők: Eric Idle, Michael Palin, Terry Jones, Terry Gilliam. Időtartam: 88 
perc 
 
1979-ben a Monty Python csoport Brian élete című filmje a feje tetejére állította a Biblia addig 
ismertnek hitt históriáját. Most a Spamalot alkotói a füle tetejére állítják a komolyzenét. A Nem a 
messiás, csak egy nagyon haszontalan fiú oly mókás mestermű, amely Pythonék legünnepeltebb 
filmjének felejthetetlen és páratlan humorát pároztatja a szimfonikus zenekari művek túlburjánzó 
komolykodásával. Eljött hát az alkalom, hogy mindenki megismerje ezt a kivételes, egyszeri 
előadást, a különleges estét. A Brian élete ihlette "oratórium" a Monty Python alakulásának 40 
éves évfordulóját volt hivatott megünnepelni.  



 

 
A nyomorultak [25. évfordulós díszelőadás] (2010) - feliratos              DVD 3162   
Rend.: Laurence Connor, James Powell    
Szereplők: Alfie Boe, Nick Jonas, Norm Lewis. Időtartam: 171 perc 
 
A nyomorultak vitathatatlanul a világ egyik legnépszerűbb musicalje. Hogy eme elképesztő show 
25. évfordulóját megünnepeljék, a producerek két monumentális és teltházas előadást tartottak a 
londoni O2 stadionban. Ez az élő felvétel megörökíti eme ámulatba ejtő előadás rendhagyó 
élményét, melyben nemzetközi sztárok egész parádéja, valamint egy több mint 500 főt számláló 
társulat működött közre. 

 

 

 
A nyomorultak (2012) - feliratos                                                                              DVD 3711    
Rend.: Tom Hooper 
Szereplők: Hugh Jackman, Russel Crowe, Anne Hathaway. Időtartam: 151 
perc 

 
A 19. századi Franciaország szolgál forrongó háttérül A nyomorultaknak, amely nagyszabású 
történetet mesél megtört álmokról, viszonzatlan szerelmekről, szenvedélyről, önfeláldozásról és 
megváltásról, hogy bebizonyítsa: az emberi lélek mindent túlél. A börtönből szabadult Jean 
Valjeant évtizedeken át üldöz Javert, a könyörtelen rendőr, miután Valjean megszegi próbaidejét. 
Mikor a férfi vállalja, hogy gondoskodik Fantine, a nyomorban élő varrónő lányáról, Cosette-ról, 
életük örökre megváltozik. 

 

 
A nyughatatlan (2005)                                                                                           DVD 5832    
Rend.: James Mangold 
Szereplők: Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon, Ginnifer Goodwin. Időtartam: 
147 perc 
 
Volt egy férfi, aki csak fekete ingben lépett a közönség elé, aki a lázadást jelképezte, forradalmi 
zenéjével pedig egy új generáció hangja lett és még életében legendává vált. Úgy hívták Johnny 
Cash. Az ikonikus előadót traumatikus gyerekkora, nyughatatlan természete és zabolátlan 
tehetsége az önpusztítás útjára vezette. Szerelme, June Carter volt az egyetlen ember, aki képes 
volt megmenteni a zenészt önmagától. 

 

 

 
One direction: this is us (2013) - feliratos                                             DVD 3905 
Rend.: Morgan Spurlock 
Időtartam: 89 perc 
 
A ONE DIRECTION: THIS IS US magával ragadó, közvetlen és részletes betekintést nyújt az öt 
szupersztárrá lett brit srác hétköznapjaiba. A látványos koncertrészletekkel gazdagon átszőtt film 
végigkíséri Niall, Zayn, Liam, Harry és Louis üstökösszerű felemelkedését a kezdetektől a csúcsig: 
kisvárosi otthonuktól az X-Faktoros megmérettetésen át egészen az őrülten sikeres világkörüli 
turnéig. Most maguk a srácok mesélik el neked a történetüket, és az ő szemükkel láthatod, milyen 
is igazából az egyetlen, az igazi szupercsapat: a One Direction. 
 

 

 

 
Az Operaház fantomja a Royal Albert Hall-ban (2011) - feliratos        DVD 3506    
Rend.: Laurence Connor 
Zene: Andrew Lloyd Webber 
Szereplők: Ramin Karimloo, Sierra Boggess, Hadley Fraser. Időtartam: 160 
perc 
 
Andrew Lloyd Webber Az Operaház fantomja című musicalének 25. évfordulója előtti 
tisztelgésképp Cameron Mackintosh producer olyan egyedülálló és látványos előadást álmodott 
színpadra, amely méltó megünneplése e jeles alkalomnak. Hal Prince és Gillian Lynne eredeti 
színpadi műve inspirálta ezt a pazar produkciót, amely a legendás londoni Royal Albert Hall 
színpompás viktoriánus ragyogásában kel életre több mint 200 szereplő és zenész, valamint 
további különleges vendégszereplők részvételével.  



 

 
Otello (1986) - feliratos                                                                            DVD 3519    
Rend.: Franco Zeffirelli 
Zene: Giuseppe Verdi 
Szereplők: Plácido Domingo, Katia Ricciarelli, Justino Díaz. Időtartam: 118 
perc 
 
Zeffirelli már 10 évvel a film leforgatása előtt megrendezte a darabot a Milánói Scalában (ott, ahol 
az eredeti bemutató is volt 1887-ben), és a címszereplő már akkor is Domingo volt. A film nyújtotta 
lehetőségek azonban tovább gazdagítják ezt a remekművet. Ciprus szerelmes kormányzójának 
őrületbe hajló féltékenysége, Desdemóna angyali tisztasága és Jágó aljas kígyótermészete ezúttal 
nem a színházterem négy fala között, hanem az eredeti helyszíneken kel életre. A háborgó tenger, 
a mediterrán táj és a 15. századi épületek szolgálnak háttérként a monumentális történethez. 

 

 
Ozzy Osbourne - Ozzfest. 10. évforduló (2006)                                 DVD 1159 
Rend.: Wyatt Smith, Tim van Someren 
Időtartam: 117 perc 
 
A metál-ősatya, Ozzy Osbourne nagysikerű koncertsorozatának jubileumi kiadása, melyen a stílus 
olyan fontos képviselői vettek részt, mint például az Anthrax, Rob Zombie, a H.I.M., a Velvet 
Revolver, az énekes régi/új bandája, a Black Sabbath és még számos nagyágyú a rockzenészek 
keményebbik feléből. 

 

 

 
Őrült szív (2009)                                                                                   DVD 2886    
Rend.: Scott. Cooper 
Szereplők: Jeff Bridges, Maggie Gyllenhaal, Robert Duvall. Időtartam: 107 perc 
 
A film egy country zenész önromboló, kemény életét mutatja be – egész a révbe érésig. Bad Blake 
iszik és mindenben benne van, ami árthat neki vagy a karrierjének, de találkozik egy újságírónővel, 
aki talán segít, hogy megváltoztassa reménytelenül elfuserált életét. De öntörvényűsége és 
alkalmazkodásra képtelen, őrült szíve elveheti tőle a visszatérés utolsó esélyét is. 

 

 

 
A Padödö első dévédéje (2006)                                                         DVD 594 
Időtartam: 113 perc 
 

 

 
Pink Floyd. Live at Pompeii (1972)  – feliratos                                                DVD 1743 
Rend.: Adrian Maben 
Időtartam: 93 perc 
 
1972-ben egyedülálló koncertet adott az akkor még kevésbé ismert Pink Floy. Pompeii 
városhatárában, a Vezúv lábánál léptek fel. A zenekar egy káprázatos audio-vizuális élménnyel 
kedveskedett a nézőknek Ez volt az első koncert, amelyről mozifilmet készítettek. A rendező most 
egy új kiadásban tárja elénk a legendás filmet. Kiegészítve a Dark Side of the Moon felvétele 
közben készült interjúkkal is. 

 



 

 
Popsztár : soha ne állj le, a soha le nem állással! (2016)                     DVD 5090    
Rend.: Akiva Schaffer, Jorma Taccone 
Szereplők: Andy Samberg, Jorma Taccone, Akiva Schaffer. Időtartam: 83 perc 
 
A két évig tartó teltházas koncertturné után megkérdőjelezhetetlennek tűnik, hogy Conner4Real a  
zene istencsászára. A körút után azonban jön a koppanás: a popcsillag második albuma csúnyán 
megbukik, a rajongók kezdenek elpártolni tőle – a talpnyalók és a riválisok pedig azon tűnődnek, 
mihez kezdjenek, ha kiderül, többé már nem Conner4Real a legmenőbb sztár. 

 

 

 
Producerek (2005)                                                                                  DVD 478    
Rend.: Susan Stroman 
Szereplők: Matthew Broderick, Uma Thurman, Will Ferrell. Időtartam: 129 perc 
 
Egy peches producer és könyvelője egy nap kieszelik a tökéletes tervet, amellyel úgy érzik, se 
perc alatt meggazdagodnak. Ha több pénzt szednek össze egy darabhoz, mint amennyi a 
bemutatáshoz szükséges, akkor úgy járnak a legjobban, ha a darab megbukik, mert azzal nagyobb 
summát keresnek, mintha siker lenne. Mikor megszerzik minden idők talán legrosszabb 
forgatókönyvét, a Hitler tavaszát, melyet egy neonáci galambtenyésztő álmodott papírra, úgy érzik, 
a kívánt katasztrófa elkerülhetetlenné válik. N de hamarosan megtanulják, hogy „ízlések és 
pofonok” különbözők. 

 

 

 
Randiztam egy sztárral (2010)                                                           DVD 2784    
Rend.: Michael Grossman 
Szerepelők: Sterling Knight, Danielle Campbell, Maggie Castle. Időtartam: 81 
perc 
 
A fiatal popsztár, a jóképű Christopher Wilde megismerkedik egy bájos kisvárosi lánnyal, 
Jessicával, akivel hihetetlen hollywoodi kalandokba keverednek. Úgy tűnik Christophernek 
mindene megvan: híres, gazdag, hollywoodi filmszerződése is alakul. A Jessicával való találkozás 
viszont rádöbbenti, hogy egy nagyon fontos dolgot kihagyott: még sosem volt önmaga. A városban 
együtt töltött nap után barátok lesznek. Ezt a barátságot tesz próbára Christopher, amikor 
nyilvánosan tagadja ismeretségüket. Christophernek el kell döntenie, mi a fontosabb: az, hogy 
önmaga vagy hogy, filmsztár legyen. 

 

 
Reflektorfény (2010)                                                                             DVD 3332   
Rend.: Shana Feste 
Szereplők: Gwyneth Paltrow, Tim McGraw, Garrett, Hedlund. Időtartam: 112 
perc 
 
Egy fiatal énekes-dalszerző találkozik a hajdani sztárral, a lejtőre került énekesnővel. A nő férje és 
menedzsere ráveszi a srácot, hogy induljanak közös turnéra: abban bízik, hogy felesége így ismét 
magára talál és felhagy önpusztító életmódjával. Hamarosan egy szépségkirálynőből lett 
sztárocska is csatlakozik a csapathoz. Tehetség, vonzerő, jó időzítés – minden adott a sikerükhöz. 
De a bennük tomboló szenvedélyek mégis mindent tönkretehetnek. 

 

 

 
Rocketman (2019)                                                                                                   DVD 5854     
Rend.: Dexter Fletcher 
Szereplők: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden. Időtartam: 116 perc 
 
A Rocketman azt a hihetetlen, hullámhegyekkel és -völgyekkel teli életutat mutatja be, melynek 
során a félénk zongorista csodagyerek Reginald Dwightból világszerte ismert szupersztár, a 
popkultúra egyik legnagyobb ikonja lett. A Royal Academy of Music elvégzése után zenélni kezd, 
és a nevét Elton Johnra változtatja. Felvállalja a homoszexualitását, és John Reid menedzser 
mellett egyre nagyobb sikereket ér el. Ám az őrült bulizás, az alkohol, a drog majdnem a vesztét 
okozza. 

 



 

 
Rockhajó (2009)                                                                                   DVD 2238   
Rend.: Richard Curtis 
Szereplők: Philip Seymour Hoffman, Bill Nighy, Rhys Ifans. Időtartam: 129 perc 
 
1966-ot írunk. A popzene a fénykorát éli, ennek ellenére a hivatalos rádióállomások csak elvétve 
sugároznak könnyűzenét. De semmi sincs veszve: egy kalózrádió maréknyi rozzant lemezlovasa a 
nap 24 órájában pörgeti a popot és rockot a tengerről. Hozzájuk érkezik a 18 éves Carl, akit a 
sokat látott DJ-k azonnal behajítanak a nagybetűs élet kellős közepébe, amely a rockhajón 
természetesen a csajok, a szex és a rock & roll körül forog. Pedig Carl anyja azt hitte, a hajón 
végre gatyába rázzák fiát: mekkora tévedés!  

 

 

 
Rocklexikon 1. Benkő László, Omega ; Szörényi Levente, Illés (2007)    
                                                                                                           DVD 2104 
Rend.: Seres Tamás, Varga Zs. Csaba 
Időtartam: 100 perc 
 
A rock az egyik legátfogóbb könnyűzenei irányzat. De egykor több volt annál: forradalom, 
amelyben az ifjúság világmegváltó indulatai kaptak hangot. A sorozat első darabjában Benkő 
László és Szörényi Levente szólal meg. Mindketten a beat-korszakból indultak, mindketten önálló 
fejezetet nyitottak zenetörténetünkben, és mindketten töretlenül népszerűek ma is. Személyükön 
keresztül két legendás magyar formáció: az Omega zenekar és az Illés együttes történetével is 
megismerkedhetünk. Az archív felvételritkaságokkal illusztrált portréfilmek sok újdonsággal is 
szolgálnak. 

 

 
Rocklexikon 2. Bergendy István ; Zalatnay Sarolta (2007)               DVD 2105 
Rend.: Seres Tamás, Varga Zs. Csaba 
Időtartam: 100 perc 
 
A második lemezen Bergendy István és Zalatnay Sarolta szólal meg, akik a maguk módján 
mindketten átváltozó-művészek.  Zalatnay Cini, az első magyar tinisztár kislányos imázsával aratta 
kezdeti sikereit (Hol jár az eszem?), majd a bluesosabb, rockosabb hangzásban talált igazán 
magára. Bergendy Istvánt szintén ellenállhatatlan szenvedély vonzotta a zenéhez – már műszaki 
egyetemistaként számos formációban fellépett.  

 

 
Rocklexikon 3. Charlie ; Zorán (2007)                                                           DVD 2106 
Rend.: Seres Tamás, Varga Zs. Csaba 
Időtartam: 100 perc 
 
A harmadik lemezen napjaink két karakteres művésze, Charlie és Zorán szólal meg. Mindketten 
különleges pályaívvel rendelkeznek, hiszen szólókarrierjük nem a beatkorszakban, az akkoriban 
oly divatos ifjúsági zenélés keretei között bomlott ki. Egyéni, összetéveszthetetlen hangvételüket 
később alakították ki, és zenéjüket a dalaikból áradó élettapasztalat, a személyes érintettség, a 
mindig hiteles előadásmód teszi feledhetetlenné.  

 

 

 
Rocktábor - bővített rocksztár-változat (2008)                                  DVD 1738    
Rend.: Matthew Diamond 
Szereplők: Kevin Jonas, Nick Jonas, Joe Jonas. Időtartam: 95 perc 
 
Camp Rock olyan tábor, ahol a tehetséges tinizenészek kibontakozhatnak és tovább növelhetik 
tudásukat. Mitchie Torres az első nyarát tölti itt, de csak azért, hogy anyjának segítsen a tábor 
konyhájában. Ezen a nyáron a híres énekes, Shane Gray a legnagyobb szám a táborban. Mitchie 
persze erről semmit sem tud, de később mégis összebarátkozik a sztárral. Mitchie sikeresen 
eltitkolja, hogy ki is ő valójában, mert csak így maradhat be a sikeresek és menők között. És itt 
kezdődnek a bonyodalmak. 

 



 

 
Rocktábor 2. Záróbuli (2010)                                                              DVD 2979 
Rend.: Paul Hoen 
Szereplők: Demi Lovato, Joe Jonas, Kevin Jonas. Időtartam: 100 perc 
 
Mitchie alig várja, hogy visszamehessen a Rocktáborba, és egész nyáron együtt zenélhessen a 
barátaival és Shane Grayjel, a szupersztárral. De a túlparton épült új tábor, a Csillagtábor komoly 
vetélytársakat toborzott – például az újonc Luke-ot és Danát. A bandák szenzációs csatájában a 
Rocktábor jövője forog kockán. Vajon a Csillagtábor látványos előadása és rámenős taktikája a 
nyerő, vagy a Rocktáborlakók zenéje, csapatmunkája és lelkesedése győzedelmeskedik?  

 

 

 
Roger Waters : a fal  (2014) – feliratos                                               DVD 4751 
Rend.: Roger Waters, Sean Evans 
Időtartam: 132 perc 
 
Roger Waters, a legendás Pink Floyd együttes társalapítója és fő dalszerzője minden idők 
legsikeresebb szólóturnéjából – 4K/Dolby Atmos technológiával rögzített felvételek alapján – 
készített koncertfilmet, amely jóval több, mint szimpla színpadi előadás. A korszakalkotó Pink 
Floyd lemezen alapuló film egyszerre monumentális és látványos koncertélmény, személyes 
hangvételű road movie, háborúellenes kiáltvány és érzelmekkel teli, felejthetetlen zenei utazás. 

 

 

 
Rolling Stones: Gimme shelter (1970)  - feliratos                                          DVD 2505 
Rend.: David Maysles, Albert Maysles, Charlotte Zwerin 
Időtartam: 88 perc 
 
A cinéma vérité úttörői, David és Albert Maysles, valamint Charlotte Zwerin meghökkentő és 
forradalmian új dokumentumfilmet készítettek a Rolling Stones 1969-es amerikai turnéjáról. New 
Yorktól Kaliforniáig tíz napon át követték a világ legnagyobb rockzenekarát, ám nemcsak a vad 
energiáktól feszülő együttes elementáris hatását örökítették meg, hanem a tomboló erőszakot és 
zűrzavart is, amely a turné utolsó állomásán hágott tetőfokára. Ma már tudjuk: az altamonti 
autópályánál tartott hírhedt ingyenkoncert a boldog hippikorszak végét is jelentette. 

 

 

 
The Rolling Stones: Let's spend the night together (1981) – angol nyelvű  
                                                                                                            DVD 2651 
Rend.: Hal Ashby 
Időtartam: 95 perc 
 
Hal Ashby felejthetetlen bulira invitál a rocktörténelem egyik legismertebb zenekara, a The Rolling 
Stones társaságában. Az 1981-es amerikai turnén készült ez a fergeteges koncertfilm, melyben 
Caleb Deschanel kamerája előtt a csúcsformában pörgő Mick Jagger, Keith Richards és a többiek 
előadásában a banda legnagyobb slágerei csendülnek fel. 

 

 

 
Séta a napfényben (2014)                                                                                     DVD 4373    
Rend.: Max Giwa, Dania Pasquini 
Szereplők: Annabel Scholey, Hannah Arterton, Giulio Berrut. Időtartam: 94 
perc 
 
Az 1980-as évek legnépszerűbb zenéit felsorakoztató film. Egy gyönyörű tengerparti kis faluban 
járunk, napjainkban Olaszországban. Maddie és az olasz vőlegénye Raf, épp az esküvőjükre 
készülnek. A meghívottak között szerepel Maddie nővére Taylor is. Ám Maddie arról nem tud, hogy 
Raf Taylor egykori nyári románcának főszereplője, mi több az élete szerelme… 

 



 

 
Shine a light (2008) – feliratos                                                                 DVD 1592 
Rend.: Martin Scorsese 
Időtartam: 122 perc 
 
2006 őszén a Rolling Stones barátaival közösen számos olyan dalt előadott, amelyet élőben 
korábban soha. Martin Scorsese ott volt a legendás New York-i Beacon Színházban, hogy 
megragadja az élményt! A film alapját a különleges vendégszereplőkkel - Jack White a White 
Stripes együttesből, Christina Aguilera és Buddy Guy - megtartott két koncert adja. Ritkán látható 
archív interjúk és színpad mögött készült felvételek is láthatók a filmben. A Shine a Light soha nem 
látott módon mutatja be a Rolling Stones-t, a színpadon és a színpad mögött. 

 

 

 
Sivatagi rock (2015) - feliratos                                                                                DVD 4986    
Rend.: Barry Levinson 
Szereplők: Bill Murray, Kate Hudson, Zooey Deschanel. Időtartam: 102 perc 
 
Richie Lanz, a lecsúszott zenei menedzser Afganisztánba utazik utolsó megmaradt ügyfelével. A 
popénekes épp a háború tépázta Kabulban hagyja faképnél menedzserét, ám Richie számára 
mégis megcsillan egy reménysugár, hogy bebizonyítsa: van még keresnivalója a szakmában, 
ugyanis találkozik egy gyönyörű hangú lánnyal, akinek minden vágya, hogy ő legyen az első nő, 
aki megméretteti magát a helyi énekes tehetségkutatóban. A menedzser a lány álmainak 
megvalósítása érdekében összefog egy csavaros eszű prostival, egy a háborúból nyerészkedő 
partipárossal és egy lobbanékony természetű zsoldoskatonával. Együtt szállnak szembe a 
kulturális előítéletekkel, és tesznek meg mindent annak érdekében, hogy protezsáltjuk legyen 
Afganisztán új sztárja. 

 

 
Soul exodus (2016) – feliratos                                                                                DVD 5242 
Rend.: Bereczki Csaba 
Időtartam: 93 perc 
 
Bereczki Csaba Soul Exodus című új, egészestés, zenés dokumentumfilmjének középpontjában a 
The Brothers Nazaroff hagyományos klezmerzenét játszó alkalmi formáció tagjai állnak. A 
dokumentumfilmben az amerikai születésű zenészek – Michael Alpert, Dan Kahn, Psoy Korolenko, 
Bob Cohen, Jake Shulman-Ment – a klezmeren keresztül keresik gyökereiket, önmagukat, zsidó 
identitásukat. A Soul Exodus szereplői egyfajta fordított exodusként kelnek útra: hajóval utaznak 
nyugatról keletre, Montrealból New York, Párizs, Berlin, Budapest, Nagyvárad érintésével jutnak el 
Besszarábiába, Moldovába.  

 

 

 
Step up  : all in (2014)                                                                                          DVD 4312    
Rend.: Trisg Sie 
Szereplők: Ryan Guzman, Briana Evigan, Adam G. Sevani. Időtartam: 107 
perc 
 
Camille, Andie, Sean, Moose, és az eddigi Step Up részek profi táncosai mind összegyűlnek, hogy 
bevegyék a Bűn Városát, a fényűző partyk, a csillogó show-műsorok, az éjszakai nyüzsgés 
fellegvárát. Ennyire közel még sosem jártak ahhoz, hogy valóra váltsák álmukat, és saját show-val 
lépjenek fel a vibráló Las Vegasban. Viszont az oda vezető út korántsem olyan egyszerű: 
szuperlátványos műsorral kell előállniuk, olyan extrém koreográfiákkal, amivel bebizonyíthatják, ők 
a legjobb táncosok a nevezett versenyzők között, és bizony bárkit leköröznek. 

 

 
Straight outta compton (2015)                                                                          DVD 4717   
Rend.: F. Gary Gray 
Szereplők: O'Shea Jackson, Corey Hawkins, Jason Mitchell. Időtartam: 147 
perc 
 
A film öt fiatal lázadó története, akik kulturális forradalmat robbantottak ki. Szembeszálltak az őket 
elnyomni akaró hatóságokkal és megalapították a világ legveszélyesebb gengszter rapbandáját, az 
N.W.A.-t. Korábban nem tapasztalt őszinteséggel szólították meg hallgatóikat, akik rajtuk keresztül 
megismerhették a gettók valódi arcát. A durva káromkodásokkal megspékelt kőkemény 
rendszerkritikájuk és jól eltalált beatjeik hatására méltán váltak a hiphop egyik legfontosabb és 
legnagyobb hatású csapatává. 

 



 

 
Street dance - all stars (2013)                                                             DVD 4113    
Rend.: Ben Gregor 
Szereplők: Theo Stevenson, Akai, Ashley Jensen. Időtartam: 98 perc 
 
Ethan és Jaden komoly tervet eszeltek ki: újra összeboronálják táncos csapatukat egy 
tehetségkutatóra, amelyen megszedik magukat pénzzel, s így megmentik kedvenc klubjukat a 
bezárástól. Illetve Ethan emellett még álmai hercegnőjét is le akarja nyűgözni… A gond mindössze 
annyi, hogy Ethan nem tud táncolni, Jadent szülei tiltották el tőle, a többiek pedig egy teljesen 
kezelhetetlen társaság. Ennek ellenére megpróbálják a lehetetlent, először is meggyőzni Ginát, a 
klub tulajdonosát, hogy adjon egy esélyt tervüknek. 

 

 

 
Sunday school musical (2008)                                                           DVD 1823   
Rend.: Rachel Lee Goldenberg 
Szereplők: Chris Chatman, Candise Lakota, Krystie Connor. Időtartam: 90 perc 
 
Mikor Zachary és családja más városba költözik, a fiúnak el kell válnia barátaitól, és a távolság 
miatt az állami bajnokságra benevezett kórusban sem énekelhet tovább. Eleinte nem találja helyét 
az új iskolában, ám hamarosan itt is barátokra tesz szert, és meghívják a helyi kórusba is. Régi 
barátaitól sem szakad el; mikor azok bajba kerülnek, tudja, hogyan segíthet rajtuk, hogy közös 
álmaikat megvalósíthassák. 

 

 

 

 
Sweeney Todd - a Fleet Street démoni borbélya.(2007)                   DVD 1294   
Rend.: Tim Burton 
Szereplők: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan Rickman. Időtartam: 
112 perc 

 
Sweeney Toddnak nem ez a neve. A vérengzéshez sem volt semmi kedve: egyszerű, boldog 
életet élt felesége és lánya társaságában, míg egy gonosz bíró fel nem forgatott mindent. Az 
ausztráliai rabságból már egy másik férfi tér vissza. Megnyitja borbélyüzletét a Fleet Streeten, és 
csak a bosszú élteti: a családját akarja. Azt akarja, hogy lakoljon a bíró, és szenvedjen az egész 
világ, amely megengedte a vele történt igazságtalanságot. A vendégei nem a szokásos kijáraton 
távoznak. Itt lakik ugyanis Todd új szövetségese, Mrs. Lovett, aki pástétomsütésből él. Todd 
áldozatai ettől kezdve az ő egyre finomabb ételeit ízesítik. 

 

 
Swing (2014)                                                                                                                DVD 4353    
Rend.: Fazekas Csaba 
Szereplők: Törőcsik Franciska, Ónodi Eszter, Csákányi Eszter. Időtartam: 94 
perc 
 
Három elkeseredett, különböző korú nőt egy esős éjszakán egymás mellé sodor az élet, akiket 
aztán egy kiöregedett dizőz felkarol és létrehozza velük élete utolsó nagy művét a Swing Angels 
nevű énekes haknizenekart. A lányok az ötvenes évek női trióinak stílusában egy transzvesztita 
bártulajdonos és egy hakniszervező menedzser segítségével körbeturnézzák a Balatont. A 
zenekarral így vagy úgy, egy újabb lehetőséget kapnak az élettől a továbblépésre. A kérdés, 
hogyan élnek vele? 

 

 
Szerelemre hangszerelve (2013)                                                                      DVD 4325   
Rend. John Carney 
Szereplők: Keira Knightley, Mark Ruffalo, Hailee Steinfeld. Időtartam: 99 perc 
 
Greta és barátja, Dave a főiskola óta járnak, és közös szerzői a daloknak, melyekkel a férfi fellép. 
Amikor egy komoly kiadó szerződést kínál Dave-nek, New Yorkba költöznek, csakhogy a frissen 
szerzett dicsőség hamar a férfi fejébe száll, és szakít Gretával. A veszteségtől még kóválygó lány 
sorsa akkor fordul jobbra, amikor Dan, a levitézlett exlemez kiadó vezető egyik este meghallja 
énekelni egy kis East Village-i színpadon, és azonnal felismeri Greta nyers, átütő tehetségét. 

 



 

 
Szeretet és köszönet (2014)                                                                               DVD 4554    
Rend.: Bill Pohlad 
Szereplők: John Cusack, Paul Dano, Elizabeth Banks. Időtartam: 116 perc 
 
A 60-as évek legendás Beach Boys együttesének frontembere, Brian Wilson komoly mentális 
problémákkal küzd. Húsz év elteltével valóságos emberi roncsként sínylődik a zsarnoki 
pszichoterapeuta, Dr. Landy huszonnégy órás megfigyelése alatt. Egy nap aztán találkozik az 
elbűvölő Melindával, akivel talán esélye nyílik az újrakezdésre. 

 

 

 
A szeretet szimfóniája (2007)                                                                             DVD 2805    
Rend.: Kirsten Sheridan 
Szereplők: Freddie Highmore, Keri Russell, Jonathan Rhys Meyers. Időtartam: 
110 perc 

 
Véletlenszerű találkozás, vagy a sors keze, amikor a fiatal ír gitáros és a híres csellistalány 
egymásba botlik New Yorkban? Ki tudja. Ám kettejük romantikus éjszakáján egy gyermek fogan. A 
fiú árvaként nő fel. Mégis, a különleges zenei érzékenységgel megáldott gyermek meggyőződése, 
hogy tehetsége révén meg fogja találni szüleit. Egy nap egy Mágus nevű idegen férfiban lel 
segítségre, aki felfigyel elképesztő muzikalitására, és az August Rush nevet adja neki. Együtt 
veszik nyakukba a hatalmas várost, és a zene szárnyai hamarosan minden ajtót megnyitnak. 

 

 
A szív dallamai (1999)                                                                        DVD 1418   
Rend.: Wes Craven 
Szereplők: Meryl Streep, Gloria Estefan, Aidan Quinn. Időtartam: 118 perc 

 
Roberta Guaspari világa összeomlik, mikor a férje otthagyja őt és két kisgyermekét. A válás után 
megesküszik, hogy életét ezután saját szabályai szerint fogja élni. A biztonságos kisvárosból 
Amerika egyik legkeményebb környékére, Kelet-Harlembe költözik. Végre meg akarja valósítani 
álmát: hegedűt akar tanítani. Nincs túl sok tapasztalata a gyerekekkel, de van tehetsége, 
eltökéltség és vannak hegedűi. A gyerekek, a szülők és az iskolaigazgató eleinte szkeptikusak. De 
Roberta lelkesedése rájuk is hatással van, és a kis hegedűsök hamarosan hihetetlen 
eredményeket érnek el. 

 

 

 
Sztár születik (2004)                                                                             DVD 1977  
Rend.: Sean McNamara 
Szereplők: Hilary Duff, Rita Wilson, David Keith. Időtartam: 108 perc 
 
Terri, a kisvárosi kamaszlány nagy álmokat dédelget. Csodálatos hangja van és szeretne 
énekesnő lenni. Legnagyobb álma, hogy bekerüljön a legnevesebb Los Angeles-i művészeti iskola 
nyári osztályába. Ám testvére, Paul balesete és apja szigorúsága visszatartja álmai 
megvalósításától. Ekkor még nem sejti, hogy Paul titokban elküldte az egyik videofelvételét az 
iskolába, és így vizsga nélkül is bekerült az intézménybe.  A vidéki lánynak nem csak a Los 
Angeles-i életstílussal kell megbarátkoznia, hanem azzal is meg kell küzdenie, hogy klasszikus 
zenei tanulmányok hiányában felvegye a versenyt a többiekkel. Terri mindent megtesz azért, hogy 
bebizonyítsa rátermettségét és megmutassa a világnak, hogy énekesnőnek szültetett. 

 

 
"Születtem Magyarországon..." Cseh Tamás emlékkoncert 2011. január 
22. Millenáris – Teátrum    (2011)                                                     DVD 3399 
Rend.: Bereményi Géza 
Közreműködik: Udvaros Dorottya, Tompos Kátya, Holecskó Orsolya, Für Anikó, Kulka 
János, Nagy Péter, Szemenyei János. Időtartam: 85 perc 

 
2011. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján, amely egyben Cseh Tamás születésnapja is, hét 
kiváló színész részvételével nagyszabású koncertet rendeztek a Millenárison. A felkért színészeket 
(Udvaros Dorottya, Tompos Kátya, Holecskó Orsolya, Für Anikó, Kulka János, Nagy Péter és 
Szemenyei János) a zenei rendező, Hrutka Róbert és zenekara kísérte. Az estet a dalok 
szövegírója, Bereményi Géza rendezte. A közel ezer Cseh Tamás dal közül teljesen új 
hangszerelésben szólalnak meg az ismert dalok, az estet néhány meglepetés és filmbejátszás is 
színesíti. 



 

 
Tankcsapda. 20 éves jubileumi koncert [Sziget 2009] (2009)   DVD 3013/1-2  
Rend.: Tokay Péter 
   Tart.: 1 lemez:  Rock a nevem; Az ember tervez; Nem kell semmi; Gyűrd össze a 
lepedőt velem; Csőretöltve; Jönnek a férgek; Mindig péntek; Szextárgy; Köszönet 
doktor; Kalifornia über alles; Ez az a ház; Baj van; Föld és ég; Törölköző teniszütőkkel; 
Rio. 2. lemez: Egyszerű dal; Örökké tart; Félre a tréfát; Fiúk ölébe a lányok; A rock and 
roll rugója; Adjon az ég; Voltam már bajban; Nem hagylak el; Nem ismerek rád; Azt 
mondom állj; Be vagyok rúgva; Itt vannak a tankok; Fordulj - mitől legyen – fel; A 
legjobb méreg; Mennyország tourist; Johnny a mocsokban 

 

 
Tenacious D, avagy A kerek rockerek (2006)                                              DVD 2873    
Rend.: Liam Lynch 
Szereplők: Jack Black, Kyle Gass, Jason Reed. Időtartam: 90 perc 
 
Légy szem- és fültanúja a Tenacious D születésének! Ez az a pillanat, amikor a világ legnagyobb - 
és legőrültebb - rockzenekara színre lép, hogy mindenki mást lemosson a zenei palettáról. JB és 
KG ugyanis elhatározzák, hogy ha törik, ha szakad, rocktörténelmet írnak. E nemes küldetés 
beteljesítéséhez azonban meg kell találniuk a „Végzet pengetőjét” - a varázserejű gitárpengetőt, 
amely megagázból is megasztárt csinált. 

 

 

 
Tökéletes hang (2013)                                                       DVD 3756, DVD 4243     
Rend.: Jason Moore 
Szereplők: Anna Kendrick, Skylar Astin, Rebel Wilson. Időtartam: 107 perc 
 
Beca, az egyetemi újonc egyik klikkben sem érzi jól magát, ám végül egy olyanra dumálják rá, 
melyről álmában sem gondolta, hogy valaha tagja lesz: ez pedig a Bellák, az egyetem lánykórusa. 
A csapatban vannak kemény csajok, cuki csajok és fura csajok, akik csak egyetlen dologban 
egyeznek, mégpedig hogy milyen jól szólnak, ha együtt dalolnak. Elkél hát nekik a vérfrissítés, 
főleg mikor kihívják férfi riválisaikat egy mindent eldöntő dalpárbajra az egyetemi vokálversenyen. 
 

 

 
Tökéletes hang 2. (2015)                                                                                      DVD 4485     
Rend.: Elizabeth Banks 
Szereplők: Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld. Időtartam: 110 perc 
A Barden Bellák visszatérnek, hogy énekükkel ismét lenyűgözzék a hallgatóságot. Három év telt el 
azóta, hogy a Bellák csak csajokból álló csapata megnyerte az országos énekversenyt, és azóta is 
veretlenek. Ám egy botrány miatt veszélybe kerül utolsó évük a Bardenben, ezért a háromszoros 
bajnokok most joggal tartanak attól, hogy örökre elvész az őket összetartó harmónia. Csak 
egyetlen alkalom adódik számukra arra, hogy kiköszörüljék a csorbát: ha ki tudják harcolni, hogy 
indulhassanak Koppenhágában az Accapella Világbajnokságon. A versengés okozta feszültség 
mellett még a végzős diákok problémái is nyomasztják őket, ezért minden erejükre szükség van 
ahhoz, hogy ismét szorosan összekovácsolódva, mindenkit maguk mögé utasítva feljussanak a 
csúcsra.  

 

 
Tökéletes hang 3. (2017)                                                                  DVD 5453    
Rend.: Trish Sie 
Szereplők: Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld. Időtartam: 89 perc 
 
Az előző két részben megkedvelt Bellák a világbajnokság megnyerése után lediplomáztak és 
kiléptek a nagybetűs életbe, ahol kénytelenek megtapasztalni, hogy az énektudás még nem jelent 
biztos állást. Amikor lehetőségük adódik, hogy tengerentúli turnéra induljanak, egy pillanatig sem 
haboznak: a csodás csajok ismét összegyűlnek, hogy együtt énekeljenek és szokásuk szerint 
kétes kimenetelű döntéseket hozzanak. 

 



 

 
Az utolsó dal (2010)                                                                        DVD 3020   
Rend.: Julie Anne Robinson 
Szereplők: Miley Cyrus, Liam Hemsworth, Greg Kinnear. Időtartam: 103 perc 
 
A film egy tizenéves lány és családjától elidegenedett apja történetét követi. A férfi sok év után kap 
egy utolsó utáni esélyt, hogy kibéküljön a szeretteivel, ám lázadó természetű lányával nem 
könnyen találja a közös hangot. Már csak egyvalamiben bízhat, abban, ami közös bennük: a zene 
szeretetében. A zenén keresztül megismerhetjük a család történetét: barátságokat, titkokat és 
árulásokat, az első szerelmet és a második esélyt. 

 

 

 
Ütött-kopott hírnév (2007)                                                                                    DVD 3393    
Rend.: Robert Davi 
Szereplők: Chazz Palminteri, Robert Davi, Peter Bogdanovich. Időtartam: 94 
perc 
 
A The Dukes együttes tagjai Doo Wop énekesek. Valaha a csúcson voltak, most megélhetési 
gondjaik vannak. A menedzserük, Lou Fiola erejét megfeszítve, ám egyre elkeseredettebben 
próbál nekik munkát szerezni. Az eredményről jobb nem is beszélni. A nagy visszatérésről 
álmodozva biztosra is mennének, hátha mégse kiváncsi már rájuk a közönség: nagy mennyiségű 
arany ellopását tervezik. George és Danny életük nagy dobása és legőrültebb koncertje előtt, a 
hangszerek hangolása mellett széfek feltörését gyakorolja.    

 

 
Vadregény (2014) – feliratos                                                                                   DVD 4369    
Rend.: Rob Marshall 
Szereplők: Meryl Streep, Emily Blunt, James Corden. Időtartam: 120 perc 
 
Ebben a  musicalben különböző ismert mesehősök a vadregényes erdőbe merészkednek. 
Hamupipőke, Piroska, Babszem Jankó, Rapunzel és más ikonikus figurák sorsa fonódik össze egy 
péknek és feleségének köszönhetően, akik a régóta várt gyermekáldás reményében veszélyes 
kalandra indulnak, hogy feloldjanak egy boszorkányt sújtó átkot. 

 

 

 
Violetta : a koncert (2014) - feliratos                                                       DVD 4219 
Rend.: Matthew Amos 
Időtartam: 90 perc 
 
A Studio 21 diákjai, Violetta, León, Diego és a többiek összegyűlnek egy felejthetetlen koncert 
erejéig, amelyet a milánói Medolianum Forum sportcsarnokban adnak elő. A Disney Channelen 
futó tévésorozat, a Violetta szereplői az első és második évad legnagyobb slágereit adják elő. A 
rajongók nem csupán a teljes koncertet tekinthetik meg, de a kulisszák mögé is bepillanthatnak. 
Szemtanúi lehetnek, milyen izgatottan készülődnek a sztárok a nagy show-ra, és azt is 
megtudhatják, mivel töltik a szabadidejüket két fellépés között. Énekelj és táncolj együtt 
kedvenceiddel, és éld át velük újra meg újra ezt a fergeteges estét! 

 

 

 
Volt egyszer egy Bródy János koncert  (1994)                                 DVD 597 
Időtartam: 58 perc 
 
A Budapest Sportcsarnokban 1994. december 28-án megtartott koncert felvétele. 
 

 



 

 
Volt egyszer egy Táncdalfesztivál. Válogatás a Tácdalfesztivál dalaiból  
Időtartam: 76 perc                                                                        DVD 2495 
Közreműködik: Omega, Koncz Zsuzsa 
 
Válogatás az 1966, 1967, 1968-as Táncdalfesztivál felvételeiből.                                                                                                                                                                               

    

 

 
West Side Story (1961) - feliratos                                                        DVD 825/1-2  
Rend.: Jerome Robbins, Robert Wise 
Szereplők: Natalie Wood, Richard Beymer, Rita Moreno. Időtartam: 145 perc 
 
A történet New York West Side negyedében játszódik, ahol két egymással rivalizáló banda 
szeretné megszerezni a környék feletti egyeduralmat. A Jets, a második generációs amerikai 
tinikből álló banda és a Puerto Rico-i emigráns fiatalok bandája, a Cápák közötti feszültség a 
végsőkig fokozódott. Mindennaposak az utcai összetűzések, és kitörni készül a bandaháború. A 
győztes mindent visz - ez a jelszó. Csakhogy a szerelem beleavatkozik az eseményekbe. A Jets 
egyik alapítója, Tony ugyanis szemet vetett a Cápák vezetője, Bernardo gyönyörű húgára, Maria-
ra. Szerelmük azonban - akárcsak Rómeó és Júlia történetében - tragédiába torkollik. 

 

 
Woodstock a kertemben (2009)                                                          DVD 2716     
Rend.: Ang Lee 
Szereplők: Demetri Martin, Dan Fogler, Emile Hirsch. Időtartam: 116 perc 

 
1969 nyara. A Greenwich Village-ben lakberendezőként dolgozó Elliotra nagy hatással van a 
melegjogi mozgalom. Ám kénytelen hazaköltözni a New York környéki Catskillsbe, mert basáskodó 
szülei a családi motelt a teljes pusztulás szélére juttatták: az El Monacóra egy bank készül rátenni 
a kezét. Amikor fülébe jut, hogy a szomszédos város mégsem ad engedélyt az ott tervezett 
fesztivál megtartására, Elliot felhívja a szervezőket, felajánlja a családi motelt főhadiszállásnak, 
hogy lendítsen a forgalmon, és megemlíti a szomszéd 600 hektáros birtokát is. A stáb beköltözik 
az El Monacóba, és hamarosan másfél millió ember indul útnak a helyre, mely úgy írta be magát a 
világtörténelembe: Woodstock. 

 

 
Yesterday (2019)                                                                                                      DVD 5917    
Rend.: Danny Boyle 
Szereplők: Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran. Időtartam: 111 perc 
 
Jack Malik csak egyike volt a sok sikertelen dalszerzőnek … legalábbis tegnapig. Egy különös 
áramkimaradást követően arra eszmél, hogy ő az egyedüli az egész világon, aki emlékszik a The 
Beatles-re! A fiú a sajátjaként kezdi el kiadni a legendás banda dalait, melynek hatására hirtelen 
szupersztár lesz. Csakhogy ezzel kockára teszi azt, hogy elveszíti Ellie-t, az egyetlen embert, aki a 
kezdetektől fogva szerette őt. Mielőtt a régi élete örökre lezárul, Jacknek rá kell döbbennie arra, 
hogy – mint ahogy a dal is modja – nem kell más, csak szerelem. 

 

 

 
Yiddish blues (2004)                                                                           DVD 3194 
Rend.: Nagy Ernő, Péterffy András  
Időtartam: 78 perc 

 
A Budapest Klezmer Band három, sorsfordító évét megörökítő film. A forgatások a Magyar 
Rádióban kezdődtek, és 2004 májusában fejeződtek be. 2001 és 2004 között a kamera koncertről 
koncertre kísérte a csapatot. Eközben riportok, beszélgetések formális és informális szituációk 
rögzítésének végeláthatatlan sorozata kezdődött meg. Három év alatt számtalan helyszínen és 
szituációban volt velük együtt a stáb, és ezalatt több, mint 60 óra felvétel készült. 

 



 

 
Zene és szöveg (2007)                                                                            DVD 545    
Rend.: Marc Lawrence 
Szereplők: Hugh Grant, Drew Barrymore, Brad Garrett. Időtartam: 104 perc 
 
Először felkapnak, aztán lejárt lemez leszel, végül - ha lejjebb már nem süllyedhetsz - Alex 
Fletcher szintjére jutsz. Mikor a slágerlisták üdvöskéje dalszerzésre kéri fel a 80-as évek 
popsztárját, lehetőséget kínál a kiöregedett zenésznek, hogy visszakapaszkodjon a csúcsra. Csak 
egy a gond: Alex a zene nyelvén kitűnően beszél, de távolról sem a szavak embere. Szerencsére 
színre lép Sophie Fisher, az elbűvölő bejárónő, akinek veleszületett tehetsége van a 
szövegíráshoz. Az újdonsült szerzőpáros hamar rájön, hogy a tökéletes szerelmes szám 
megírásához nem árt szerelmesnek lenni. 

 

 
Zorán antológia 74-79 (1974-1979)                                                      DVD 3475  
Rend.: Born Ádám, Sándor Pál, Kenyeres Gábor 
Közreműködik: Zorán, Presser Gábor, Liener Márta. Időtartam: 89 perc 
   Tart.: Videoklipek 1974–1978; Stúdiókoncert a TV-ben • 1977; Szabadon jó – 
Zorán-show • 1979; Egymillió fontos hangjegy • 1979 
 
Válogatás Zorán 70-es években készült MTV-s felvételeiből  

 

 


