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PAŹDZIERNIK

Traktorek Folerk
Czy przyjaźń między
dzieckiem, dorosłym, traktorem a kozą jest
możliwa? Oczywiście, że tak!
Szczególnie gdy chodzi o wspólną sprawę, którą
jest dobro farmy i honor jej gospodarza.
Traktorek Florek to opowieść nie tylko o tym, że
na wsi nie ma nudy i jest to genialne miejsce na
spędzenie wakacji, ale również o solidarności,
współpracy oraz wzajemnej trosce.
Dynamiczna i zabawna opowieść – na tle
sielskiego krajobrazu – nie pozwalająca przestać
się śmiać.

Reżyseria: Peder Næss
Produkcja: Norwegia 2016
Czas trwania: 84 min

Jill i Joy mieszkają w domu, który został
zaprojektowany specjalnie dla nich. Pewnego
zimowego wieczoru w ich życiu pojawia się
rodzina inna niż wszystkie, jakie dotąd
dziewczynki znały. To rodzina Maluśkich, która
zatrzymała się pod ich domem, przejeżdżając w
samochodzie wielkości małego pudełeczka.
Goście poszukują schronienia, a dziewczynki
chętnie widzą ich w swoim domu. Ale nie
wszyscy ludzie myślą podobnie, nie wszyscy
mają dobre intencje i wkrótce okazuje się, że
rodzina Maluśkich jest w niebezpieczeństwie. Co
im grozi? Czy Jill i Joy pomogą im wyjść cało z
opresji?

Reżyseria: Saara Cantell
Produkcja: Finlandia 2015
Czas trwania: 81 minut

STYCZEŃ

Zimowe przygody
Jil i Joe

KWIECIEŃ

Mullewapp.
Opowieść świnki
Animowane przygody trójki przyjaciół – zwierząt
z wioski Mullewapp. Jak potoczą się ich losy, czy
uda im się zorganizować urodzinowe przyjęcie
Waldemara? Waldemar, Jonny i Francis wiodą
spokojne, poukładane życie w małej wiosce
Mullewapp. Zbliżają się urodziny Waldemara, na
jego cześć szykowana jest duża impreza.
Waldemar nie może się jednak jej doczekać i zjada
prawie całe ciasto truskawkowe przygotowane na
ten dzień. Pewnego razu do ich bezpiecznego
świata wkrada się niepokój. Przyjaciele spróbują
uratować spokój w wiosce. Czy im się to uda? Jak
ważna jest współpraca i działanie w zespole?

Reżyser: Theresa Strozyk
Produkcja: Niemcy 2016
Czas trwania: 72 minut

