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Villads z Valby

Bohater lmu jest sześciolatkiem pełnym 
pomysłów i niespożytej energii. Ciągle przydarzają 
mu się niesamowite historie, które według chłopca 

są zabawne. Jednak dorośli mają często inne 
zdanie. Villads nie potra odróżnić kcji od 

rzeczywistość, żyje w świecie wyobrażeń. Początek 
szkoły jest dla chłopca źródłem wielu 

rozczarowań, ale także zabawnych przygód. 
Historia oparta na serii książek Anna Soe 

Hammer. Jego pomysły sprawiają, że dni są 
pasmem przygód- czasem  zabawnych lecz zdarza 

się, że niebezpiecznych. 

Reżyseria: Frederik Meldal Nørgaard

Produkcja: Dania 2015

Czas trwania: 76 minut
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O czym szumi las

Zwierzolas to dom dla wielu małych stworzeń: 
myszy, wiewiórek, ptaków. Nie zawsze jednak 

czują się one w nim bezpiecznie – muszą uważać, 
by nie zostać pożartymi przez większe i silniejsze 

drapieżniki. Szczególnie groźny jest lis Rudolf, 
który uwielbia polować na – zdawałoby się – 
bezbronne myszy, jak chociażby babcia Leona 

Myszomędrka. Ta próba prowadzi do prawdziwej 
rewolucji.Myszomędrek wraz z przyjaciółmi 

postanawiają działać! Chcą wprowadzić ustawę o 
życiu wszystkich zwierząt w zgodzie i zaprzestaniu 

wzajemnego zjadania się. Przekonanie 
drapieżników do nowego pomysłu będzie 

prawdziwym wyzwaniem. Czas pokaże, czy mu 
podołają.

              Reżyseria: Rasmus A. Sivertsen
Produkcja: Norwegia 2016

Czas trwania: 75 minut
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D Mikołaj w każdym 
z nas

Chyba nikt na świecie nie kocha bardziej świąt od 
stolarza Andersena. Każdego roku poświęca się 

aby zapewnić swojej rodzinie idealne Boże 
Narodzenie. Jak wszyscy wiedzą – 

najważniejszym dla dzieci elementem Bożego 
Narodzenia jest wizyta Mikołaja. Dochodzi 

jednak do nieszczęśliwego wypadku i Andersen 
niszczy prezenty, które chciał podarować swoim 

pociechom. Z opresji ratuje go … prawdziwy 
Święty Mikołaj. Andersen będzie musiał mu 
jednak pomóc i to w dość nietypowy sposób. 

Uroczy, ciepły i rodzinny lm o tym, że magia 
świąt istnieje.

Reżyser:  Terje Rangnes
Produkcja: Norwegia 2016

Czas trwania: 70 minut
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Mali bohaterowie

„Mali bohaterowie”, to opowieść o codzienności 
dzieci zmagających się ze skomplikowanymi 

schorzeniami. Ich życie wygląda inaczej – muszą 
dzielić je między dom a szpital. Jednak, trudne 
położenie nie pozbawia ich radości, pragnienia 

normalności oraz beztroski – oddają się zajęciom 
teatralnym, grają w piłkę, uwielbiają kalambury. 
Z odwagą i wdzięcznością doświadczają każdego 

kolejnego dnia.
W swojej pamięci kolekcjonują niezwykłe obrazy: 
chwilę gdy od dawna nie odczuwały bólu, mogły 
swobodnie śmiać się lub oddychać. Nic nie jest w 
stanie stanąć im na drodze do szczęścia. Film jest 
obrazem wrażliwości – to lm o życiu, po prostu. 

To mądra i wartościowa lekcja, która uczy doceniać 
to, co się posiada i że miłość jest silniejsza od śmierci.

Reżyseria: Anne-Dauphine Julliand
Produkcja: Francja 2016
Czas trwania: 80 minut
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Małpia afera

Poruszająca historia dziecięcioletniego chłopca, 
który uczynił wiele, by móc chodzić do szkoły. Nie 

miał rodziców, mieszkał w sierocińcu i był 
zmuszany do pracy w fabryce. Film pokazuje świat 

i sytuację dzieci z Holandii początku XX wieku. 
Pomimo poważnej tematyki pełen jest humoru i 

optymizmu. Wim - główny bohater, jest 
przekonany, że dzięki nauce może zostać 

kimkolwiek zechce. Wytrwale dąży do spełnienia 
swoich planów. Przeżywa mnóstwo przygód, 

razem z sympatyczną  małpką, przez którą 
częściowo wpada w tarapaty. Zaprzyjaźnia się z 

dwójką rodzeństwa. I dzięki sile tej przyjaźni, Wim 
pokonuje przeciwności losu. 

Reżyseria: J. Nijenhuis
Produkcja:  Holandia 2015

Czas trwania: 87 minut
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Historia wielkiej przyjaźni między 
tramwajarzem Zolim a przygarniętym przez 
niego psem. Tytułowy Łapa to uroczy psiak, 

który tułał się po świecie od małego. W końcu 
stanął na drodze Zoli, który niewiele się 

zastanawiając, dał Łapie schronienie. Okazało 
się, że jest niezłym treserem. Łapa wiernie 

realizuje wszystkie polecenia, a wieczorami 
zapewnia towarzystwo samotnemu do tej pory 

kompanowi. Zola i Łapa postanawiają rozpocząć 
wyprawę życia. Ruszają w świat, by ratować 
ludzi zaginionych podczas trzęsienia Ziemi.

 Historia oparta na faktach.

Reżyseria: Robert Adrian Pejo
Produkcja: Węgry 2015
Czas trwania: 92 minut
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Next Door Spy 

Pełnometrażowa animacja z detektywistyczną 
zagadką w tle to opowieść o pasji, przyjaźni i 

pokonywaniu własnych strachów.
Agathe-Christine, przeprowadza się z rodziną do 
nowego miasta. Jej mama ma nadzieję, że będzie 
to okazja to tego, by dziewczynka zawarła nowe 
przyjaźnie i przestała być samotniczką. AC nie 
ma jednak czasu na zabawę. Marzy o tym, by 
prowadzić własną agencję detektywistyczną. 

Nowe otoczenie to dla niej szansa na rozwikłanie 
pierwszej wielkiej sprawy. Wkrótce AC wpada na 

trop złodziejaszka, podkradającego słodycze z 
osiedlowego sklepu. To początek przygody, która 

wywróci jej życie do góry nogami.

Reżyseria: K. von Bengtson
Produkcja: Dania 2017
Czas trwania: 77 minut
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