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Program dofinansowano ze środków Gminy Jarocin 
i Filmotegi Narodowej- Instytutu Audiowizualnego 
oraz Urządu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Uczniów klas  zapraszamy w tym roku do bardzo zróżnicowanego świata filmu: 
będą klasyczne animacje jak Książa Lili i Kapitan Morten, będzie aktorska 
adaptacja poczytnej serii książek, będzie film pro-ekologiczny, a na koniec, 

gdy nasi widzowie poznają, że kino nie musi zawsze być  pełne fajerwerków 
i nie muszą z nim wiązać się gadżety z McDonalda zaprosimy ich w  podróż
w czasie – do początków kina. Mamy nadzieję tą serią obudzić w uczniach 

miłość do kina wartościowego. 

Bilety w cenie 5 zł od dziecka, przy założeniu 
udziału w całym projekcie. Mogą Państwo wybrać 
również pojedyncze seanse, ale wówczas cena to 10 zł 
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Stateczek Eliasz

Podczas wielkiego sztormu Eliasz 
odbiera 

sygnał wezwania na pomoc. 
Udaje mu 

się uratować zagrożony statek i w 
nagrodę zostaje zaproszony do 

pracy w Wielkim Porcie. Ale 
praca w nowym miejscu nie jest 
wcale taka prosta. Jednak Eliasz 

daje sobie radę.

Tydzień:
15-19.10



Reżyseria: S. Alsvik, W.Ashurst

Produkcja: Norwegia 2017

Czas trwania: 73 min

Pewnego wieczoru udaje mu się 
podsłuchać rozmowę przestępców, 

którzy nielegalnie wydobywają 
radioaktywny metal, który emituje faje 

elektromagnetyczne wpływające na 
pogodę. Eliasz musi zwrócić się o pomoc 

do swych starych przyjaciół aby 
zdemaskować przestępców
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Najlepsza gwiazdka

Aktorska adaptacja uwielbianych przez 
dzieci książek ilustrowanych, w której 

para bohaterów, kot Findus i opiekujący 
się nim Pettson, przygotowuje się do 

nadchodzących Świąt. 
Stary Pettson i Findus – kot o duszy 

krnąbrnego dziecka, przygotowują się 
do gwiazdki. Jest tyle do zrobienia! 

Trzeba znaleźć choinkę, wysprzątać, 
przygotować świąteczne potrawy 

i zrobić wiele innych poważnych rzeczy! 

Tydzień:
17-21.12



Przygotowania nie należą do 
najłatwiejszych. 

Za oknem szaleje śnieżyca, a Pettson 
upiera się, że nie potrzebuje pomocy 

sąsiadów. Findusowi marzą się święta 
z przyjaciółmi, ale Pettson wstydzi się 
zaprosić innych na wigilijną kolację. 

Rezolutny kot bierze sprawy w swoje 
łapki. 

                 Reżyseria: A.S.Ahadi
Produkcja: Niemcy 2016

Czas trwania: 82 min
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 Wielki zły lis
i inne opowiadania

Tym  razem zapraszamy na wieś, 
która bynajmniej nie jest miejscem 

sielskiej ciszy i spokoju. 

W pierwszej historii bohaterami są 
Kaczka i Królik, którzy w 

zastępstwie bociana ze złamanym 
skrzydłem, mają dostarczyć pewnej 

rodzinie niemowlę… W drugiej 
opowieści poznajemy niezdarnego 
Lisa, który codziennie bez rezultatu 

próbuje pożreć Kurę. 

 



Wilk podpowiada mu, żeby najpierw 
ukradł jajko, potem wyhodował sobie 

kurczaka i dopiero go zjadł. Plan 
tylko wydaje się banalnie prosty… 

W trzeciej — Kaczka i Królik 
zauważają, że na ścianie domu wisi 

Święty Mikołaj. Nie orientując się, że 
to jedynie świąteczna dekoracja, 
wyruszają na misję ratunkową… 

Reżyser: B.Renner, P. Imbert
Produkcja: Francja, 2017 

Czas trwania: 80 min
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Pięknie animowana historia 
przyjaźni myszki i komisarza 
ropucha, którzy łączą siły, by 

chronić mieszkańców lasu. Czy 
ich spryt i rozwaga wystarczą, 

by rozwiązać kolejną 
kryminalną zagadkę?

Ekranizacja znanych w Polsce 
szwedzkich kryminałów dla 

dzieci o przygodach komisarza 
policji ropucha Gordona i jego 

zastępcy – myszki Paddy. 

Reżyser: L.Hamback
Produkcja: Szwecja, 2017 

Czas trwania: 62 min

Gordon i Paddy


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8

