SZKOLNA AKADEMIA
FILMOWA
2019/2020
STOWARZYSZENIE JAROCIN XXI

O PROJEKCIE:
Szkolna Akademia Filmowa to odbywające się przez cały rok szkolny projekcje kinowe
dla uczniów podzielone na cztery grupy wiekowe: przedszkola, klasy I-III, IV-VI i VII-VIII
szkoły podstawowej. Każdy pokaz poprzedza prelekcja a wprowadzająca uczestników
w tematy podejmowane w danym filmie. Cały program jest zgodny z podstawą
programową MEN, współpracujemy z dystrybutorami wyspecjalizowanymi w filmach
dziecięcych i młodzieżowych.
Edukacja filmowa to projekt, który realizujemy już 13 lat. Cykliczne spotkania SzAFy to
projekcje wyjątkowych filmów, które omawiamy podczas prelekcji. Filmy omawiamy
również w materiałach dydaktycznych dla nauczycieli, proponujemy oparte
na tematach i wątkach z filmów scenariusze lekcji.
W edycji 2019/2020 przygotowaliśmy 4 cykle sprofilowane na poszczególne etapy
edukacyjne. Będą to zarówno filmy, które pojawiły się w ostatnim czasie na ekranach
kin, klasyka kina, jak i tytuły, które obecne są wyłącznie w edukacji.

TWARZE AKADEMII:
LUCYNA klauza- polonistka, logopedka, pasjonatka kina. Nauczycielka z dwudziestoletnim staŻem. W
swojej pracy z dziećmi stawia na kreatywność i unikanie stereotypowego myślenia. Trenerka Odysei
Umysłu. Prywatnie mama Franka i miłośniczka podróżowania. W akademii realizuje program dla młoych
dorosłych, czyli najstarszej grupy.
JUSTYNA SZCZEPANIAK- nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w Klęce. Brała udział
w kursie Filmoteki Szkolnej. Z Akademią Filmową związana od prawie zawsze. Uważa, że film jest
doskonałym tworzywem do pracy z dziećmi/młodzieżą. Rozwija wrażliwość, skłania do refleksji,
stanowi bazę do dyskusji. W Akademii odpowiada za moduł IV-VI.
PATRYCJA BIELARZ- psycholog. Stosująca niestandardowe metody podczas pracy z dziećmi. Kino to jej
drugi dom. Prywatnie wielbicielka kawy i podróży, a w szczególności plażowania nad Bałtykiem.
Z akademią zaczyna własnie swoją przygodę od filmów dla najmłodszych uczniów.
MAŁGORZATA NIESTRAWSKA - kiniarka, w swojej pracy najbardziej lubi to, że może oglądać filmy i dzielić
się nimi z innymi, ulubiony film z dzieciństwa to dumbo. Gdy ma wolne łączy podróże z bieganiem. w
akademii pisze budżety i opiekuje się programem dla przedszkoli.
MAGDALENA WOJCIECHOWSKA - kiniarka, w Stowarzyszeniu trzyma porządek w dokumentach i głowach
innych, prywatnie wielbicielka sztuki tatuażu. w akademii układa skomplikowane harmonogramy i
plany. tylko ona wie, kto kiedy i gdzie.

NASZ PATRON:
PIOTR ŁAZARKIEWICZ - ZMARŁY W 2008 ROKU REŻYSER JEST AUTOREM
FILMU "FALA" (1985R.), KTÓRY POKAZAŁ NAJWAŻNIEJSZE DLA JAROCINA
I JEGO MIESZKAŃCÓW WYDARZENIE: FESTIWAL MUZYKI ROCKOWEJ,
OBCHODZĄCY W 2020 ROKU 40-LECIE.
NASZE KINO OTRZYMAŁO W 2009 ROKU IMIĘ PIOTRA ŁAZARKIEWICZA,
TWÓRCY, KTÓRY PRZEZ CAŁE ŻYCIE WSPIERAŁ MŁODYCH,
UTALENTOWANYCH LUDZI, SZCZEGÓLNIE TYCH, KTÓRZY MAJĄ PRZED
SOBĄ DOPIERO SWÓJ DEBIUT, PRÓBUJĄ BYĆ AKTYWNI I TWÓRCZY W
MAŁYCH OŚRODKACH MIEJSKICH, ODDALONYCH OD MIAST AKADEMICKICH,
UCZELNI ARTYSTYCZNYCH, WIELKOMIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY.
ABY UCZCIĆ JEGO PAMIĘĆ W JAROCINIE AKADEMIA FILMOWA - PROGRAM
EDUKACJI FILMOWEJ - OTRZYMAŁA RÓWNIEŻ IMIĘ PIOTRA.

NASI SPRZYMIERZEŃCY:
PROJEKT AKADEMII OD SAMEGO JEGO POCZĄTKU WSPIERA GMINA JAROCIN, DZIĘKI COROCZNEJ DOTACJI JEST
ON CZĘŚCIĄ PROGRAMU EDUKACJI KULTURALNEJ, KTÓRĄ STOWARZYSZENIE JAROCIN XXI STAWIA SOBIE ZA
JEDEN Z NACZELNYCH CELÓW SWEJ DZIAŁALNOŚCI.
AKADEMIA MA RÓWNIEŻ SPRZYMIERZEŃCA W POSTACI SIECI KIN STUDYJNYCH I LOKALNYCH, KTÓRY
WSPIERA NASZE DZIAŁANIA W RAMACH WŁASNYCH PROGRAMÓW EDUKACJI FILMOWEJ.
AKADEMIĘ FILMOWĄ COROCZNIE FINANSUJE RÓWNIEŻ PROGRAM EUROPA CINEMAS.
DZIĘKI TYM WSZYSTKIM ELEMENTOM, UDAJE NAM SIĘ NIE TYLKO POKAZYWAĆ CIEKAWE FILMY, ALE
RÓWNIEŻ PRZYGOTOWYWAĆ MATERIAŁY EDUKACYJNE I OFEROWAĆ TAŃSZE NIŻ STANDARDOWO CENY
BILETÓW NASZYM "STUDENTOM".

PRZEDSZKOLA

KACPER I EMMA.NAJLEPSI PRZYJACIELE

PETTSON I FINDUS

KLARA MUU

październik:
Kacper i Emma Najlepsi Przyjaciele
A.L.Naess/Norwegia/2013/74’

LUTY:
Pettson i Findus. Wielkia Wyprowadzka
A.S.Ahadi/Niemcy/2018

KWIECIEŃ:
Klara Muu
L.I.Osvoll/Norwegia/2018/64’

Kacper z obawą czeka
na pierwszy dzień w
przedszkolu. Dopiero
przeprowadził się do nowego
domu i jeszcze nikogo tu nie zna.
Osobą, którą spotyka na samym
początku, jest rezolutna Emma.
Dziewczynka pomaga Kacprowi
odnaleźć się w nowej sytuacji,
a ich spotkanie staje się
początkiem prawdziwej
przyjaźni. Dzieci spędzają
ze sobą każdą wolną chwilę,
przeżywają razem wiele
przygód, dzielą się radościami
i smutkami.

Kolejne przygody starego
Pettsona i jego kota Findusa.
Czy tym razem uda się wyjść
obronną ręką z trudnej sytuacji?
Żywiołowy Findus nie może
nacieszyć się swoim nowym
materacem, skacze po nim
i skacze, co irytuje starszego,
zmęczonego Pettsona. Idealnym
rozwiązaniem wydaje się
przeprowadzka
do wybudowanego specjalnie
przez Pettsona domku zabaw.
Ale chodzący swoimi ścieżkami
Findus wyobraża sobie swoją
przeprowadzkę inaczej niż jego
przyjaciel. Czy uda im się
znaleźć kompromisowe
rozwiązanie? Jak potoczą się
losy tej dwójki lubianych przez
dzieci bohaterów?

Pogodna opowieść o marzeniach
bohaterki. Klara to mała krowa,
mieszkająca razem ze swoją
mamą w mieście. Największym
marzeniem Klary jest zostanie
gwiazdą muzyki. Klara od wielu
lat nie widziała się z ojcem, więc
gdy otrzymała od niego list,
wyruszyła w podróż na wieś,
żeby się z nim spotkać. Podróż
zamienia się w jedną wielką
przygodę… Klara staje przed
koniecznością pomocy ojcu,
ratuje jego gospodarstwo przed
chciwym biznesmenem, poznaje
przyjaciół i rozumie w końcu, że
sława może przejawiać się
na wiele różnych sposobów,
a bycie gwiazdą nie jest
zarezerwowane jedynie dla
artystów.
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ZESTAW KRÓTKICH FILMÓW

ZEILONA SZKOŁA

Wrzesień:
ZESTAW KRÓTKICH FILMÓW: RÓŻNIMY SIĘ
Zestaw filmów animowanych ukazujący młodym
ludziom, jak możemy się różnić. Bohaterowie tych
króciutkich historii przeżywają w codziennej
wędrówce trudności i lęki. Jednak nikt nie pozostaje
bez pomocy, a każda odmienność jest akceptowana, bo
najlepiej patrzyć „sercem”.
Filmowy zestaw animacji prezentuje wiele postaci,
których wspólną cechą jest sposób patrzenia
na drugiego: z życzliwością i akceptacją. Niesie też
ważną prawdę, że każdy jest inny i to stanowi ogromną
wartość, bo pozwala nam sobie nawzajem wiele dać,
jesteśmy wtedy sobie potrzebni.
Chłopiec w skorupce reż. K. Ulseth / Norwegia 2016
Sabaku reż. M. van der Wel / Holandia 2016
Kieszonkowy człowieczek reż. A. Chubinidze / Francja,
Szwajcaria, Gruzja 2016
Zagubiony list reż. K. O'Rourke / Irlandia 2016
Hej Jelonku! reż. O. Bárczy / Węgry 2015
Dziewczynka i noc reż. M.
Iskhakova / Francja, Belgia, Szwajcaria 2015

PAździernik:
zIELONA SZKOŁa, reż. S.van
Dusseldorp/Holandia/2017/80’
Ośmioletnia Meral przenosi się z
rodziną do innego miasta. Oznacza to
dla niej zmianę szkoły. Dziewczynka
próbuje nawiązać pierwsze
przyjaźnie przed wyjazdem na
jesienny obóz. Jest to jednak
trudniejsze niż jej się zdawało. Dużo
łatwiej udało jej się nawiązać więź z
małą białą myszką, która zamieszkuje
z nią jej nowy pokój. Meral nazwała
swoją przyjaciółkę Peepeep.
Postanawia zabrać myszkę
na obóz w obawie, że dzikiego
lokatora odkryją jej rodzice.
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WYSPA NIEDŹWIEDZI

SZybcy i śnieżni

JACOB, MIMMI I GADAJĄCE PSY

Listopad:
Jakub, Mimmi i gadające psy, reż.
E.Jansons/Łotwa, Polska/2019/70’

styczeń:
Szybcy i Śnieżni, reż.
B.Godbout/Kanada/2018/89’

marzec:
Wyspa Niedźwiedzi, reż.
Mattotti/Francja/2018/80’

Mały Jacob mieszka w centrum
Rygi. Na co dzień pochłania go
rysowanie. Fascynuje go
planowanie przestrzeni
urbanistycznej, ponieważ
w przyszłości chce zostać, tak
jak jego ojciec, architektem.
Pewnego dnia tata oznajmia
mu, że będzie musiał spędzić
tydzień ze swoją kuzynką
Mimmi i wujkiem Eagle
na obrzeżach miasta zwanego
przez tubylców Maskachka.
Chłopiec nie jest zadowolony
z takiego pomysłu. Sytuacja
zmienia się gdy poznaje
okoliczne psy z Bossem
na czele.

Wyścig saneczkowy we wsi.
Sanie zaprojektowane przez
Frankiego rozpadają się tuż
przed przekroczeniem mety.
Frankie nie akceptuje
przegranej i domaga się
rewanżu. Udowadnia, że jego
przeciwnik Zac oszukiwał.
Rewanż będzie możliwy pod
warunkiem, że Frankie wraz
z przyjaciółmi zbuduje nowy
tor wyścigowy.
Frankie wraz z przyjaciółmi
przyjmuje wyzwanie.

„Filmowe podróże” pokazują życie
rówieśników zamieszkujących różne
szerokości geograficzne
i uświadamiają uczniom, że mimo
odmiennych tradycji i zwyczajów
łączą ich te same marzenia oraz
potrzeby – zabawy, przyjaźni, miłości
i bezpieczeństwa.
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NIEDOPARKI

OPERACJA CZŁOWIEK W CZERNI

kwiecień:
Operacja Człowiek w Czerni, reż.
G.Boe/Norwegia/2018/88’
Oliver, podczas rowerowej eskapady
z Tiril, spada z roweru. Upadek
spowodowany był przez głębokie
dziury, które ktoś wykopał. Przez
ten niefortunny wypadek dzieciaki
zauważają jeszcze coś dziwnego:
tajemniczego mężczyznę w czarnym
ubraniu. Czy para detektywów nastepców Lassego i Mai rozwiąże
zagadkę? Kto powinien zapłacić za
nowe koło rowerowe? Kto zrobił
dziury i dlaczego? Tiril i Oliver wraz
ze swoim psem – basetem Ocho
podejmują śledztwo w sprawie
tożsamości sprawcy nocnych
wykopów.

maj:
’Niedoparki, reż. G.Miklínová/Chorwacja,
Czechy, Polska, 2016/83’
Przyjęta przez twórców technika w
połączeniu z niebanalnym wyglądem
samych stworków sprawia, że jest to
mimo wszystko bardzo urocza i
sympatyczna bajeczka.
Niedoparki charakteryzują się
niezwykle ekspresyjną mimiką, która
będzie bawić dziecięcą widownię, co
chwilę wywołując uśmiech na ich
twarzach. Również ich sposób
poruszania się, będący kombinacją
niezwykłej sprawności i rozkosznej
niezdarności, sprawia, że po prostu
nie sposób ich nie polubić.
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LABIRYNT

jestem william

BYŁ SOBIE PIES

wrzesień:
Był sobie Pies, reż.
L.Hallström/USA/2017/100’

PAździernik:
Jestem William , reż.
J.Elmer/Dania/2017/86’

Listopad:
Labirynt,
reż.D.Boswell/Belgia/2014/99’

Najlepszym przyjacielem
człowieka jest pies, to fakt. A
kto jest najlepszym
przyjacielem psa? Bailey,
czworonożny bohater tej
opowieści nie ma wątpliwości:
jego psie życie ma sens
tylko u boku pewnego chłopca o
imieniu Ethan. Gdy obaj są
szczeniakami, wszystko
sprowadza się do zabawy. Gdy
dorastają, Ethan zamiast za
piłką ugania się za
dziewczynami, czasem wdaje
się w bójkę – wtedy trzeba
gryźć wroga w kostkę, a gdy
zbije szybę sąsiadów, ktoś musi
wziąć winę na siebie.

Bohater filmu „Jestem
William” nie ma łatwego życia.
Mieszka ze swoim wujkiem
Nilsem. Jego ojciec nie
żyje, a matka jest
niezrównoważona
psychicznie. Nils przeszedł
na wcześniejszą emeryturę
i cały wolny czas poświęca
na kupowanie i sprzedawanie
rzeczy po korzystnej cenie.
Niestety Nils
ma rosnący dług
u okolicznych gangsterów.
William próbuje mu pomóc.

Frikke, 14-letni chłopiec,
w tajemniczy sposób zostaje
wprowadzony w wirtualny świat,
od którego nie może się uwolnić.
Szybko odkrywa, że gra
komputerowa ma bezpośredni wpływ
na świat realny, w którym żyje on
i bliskie mu osoby. Nie może
wydostać się ze złowieszczej gry,
gdyż nie czuje się na siłach
pozostawić swoich przyjaciół bez
wsparcia. Frikke ściga się z czasem.
Musi odnaleźć złośliwego twórcę
okropnej gry i znaleźć sposób
na wyprowadzenie swoich znajomych
z wirtualnego świata.
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SUPA MODO

cupamodo

ŁOWCY CZAROWNIC

STYCZEŃ:
MARZEC:
Łowcy czarownic, reż.
Supa Modo, reż. L.Wainaina/Niemcy, Kenia/2018/73’
R.Miljkovic/Macedonia, Serbia/2018/96’
Historia nieoczekiwanej
przyjaźni między skrajnie
różnymi osobowościami.
Dziecięcy bohaterowie
odkrywają siły drzemiące
w zaufaniu i mocy czerpanej
ze wsparcia drugiej osoby.
Jovan to chłopiec dotknięty
częściowym mózgowym
porażeniem dziecięcym, który
w szkole musi znosić szykany
kolegów, a resztę
dnia spędza na męczącej
rehabilitacji. W wolnych
chwilach wyobraża
sobie, że jest superbohaterem
pomagającym ludziom
w tarapatach. Pewnego
dnia los stawia na jego drodze
Milicę

Jo jest supermanką. Przy użyciu woli przesuwa przedmioty,
zatrzymuje czas, a nawet zmienia wynik meczu piłkarskiego.
Przed nią największe wyzwanie w życiu.
Jo jest nadzwyczajną dziewczynką, obdarzoną przez los wielkimi
mocami. Wystarczy, że się skupi i może przesuwać przedmioty,
zatrzymywać czas i wytrącać z ręki rzeczy. Nie robi tego nigdy
dla własnego widzimisię, zawsze w słusznej sprawie, tak, jak to
superbohaterowie mają w zwyczaju.
Korzystanie z nadprzyrodzonych mocy jest dla małej Kenijki
sensem życia i zarazem największą radością. Umiejętności
dziewczynki spędzają sen z powiek jej mamie Kathryn, która
obawia się o kruche zdrowie dziecka. Jo jest chora i musi się
oszczędzać. Jak pogodzić te dwa wyzwania? W jaki sposób
jednocześnie ratować świat i troszczyć się o swoje zdrowie?
Na wspaniały pomysł wpadnie siostra Jo, która
zaangażuje całą wioskę w nakręcenie filmu o superbohaterce..
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DIEN CZEKOLADY

dzień czekolady

CUDOWNY CHŁOPAK

KWIECIEŃ:
Dzień czekolady, reż. J.Bławut/Polsa/2019/75’
Opowieść o przygodach
Moniki i Dawida. Dzięki tajemniczemu
Skoczkowi czasu poznają magiczny
świat, w którym żyją pożeracze dni
tygodnia i wiele innych niezwykłych
postaci. Muszą dowiedzieć się jak
cofnąć czas i co zrobić, aby uciec przed
wiedźmą, która wykrada wspomnienia.

MAJ:
Cudowny Chłopak, reż. S.Chbosky,
Honkong/USA/2018/113’
Dla 10-letniego Auggiego
nie ma niczego bardziej niezwykłego niż
"zwykły dzień w szkole".
Urodzony z licznymi deformacjami twarzy,
dotąd uczył się w domu pod okiem mamy.
Teraz jednak, zaczynając 5 klasę w normalnej
szkole, ma nadzieję, że koledzy
potraktują go jak zwyczajnego chłopca. Jego
wygląd sprawia, że staje się
szkolną sensacją, a dla wielu wręcz
"dziwadłem". Jedni się z niego
śmieją, inni wytykają palcami, ale nikt tak
naprawdę niczego o nim nie wie.
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NOWY

offline

CÓRKA TRENERA

PAŹDZIERNIK:
WRZESIEN/PAŹDZIERNIK:
GRUDZIEN:
Offline, reż. F.Schnell/Niemcy/2016/91’
Nowy,
Córka trenera, reż. Ł. Grzegorzek,
reż.R.Rosenberg/Francja/201
Polska, 2018/93’
Tuż przed najważniejszą rozgrywką
5/81’

w online’owej grze nastoletni Jan
Upalne lato. Maciej Kornet (Jacek
odkrywa, że ktoś przejął jego
Benoit, nowy uczeń
Braciak) podróżuje po Polsce wraz z 17cyfrową tożsamość.
w szkole, chce zdobyć
letnią córką Wiktorią (Karolina
Jan doskonale odnajduje się
przyjaciół.
Bruchnicka). Od wielu lat są tylko we
w świecie wirtualnej
Niestety już
dwoje, zawsze razem.
rzeczywistości. To on jest
na początku staje się
Ich trasę wyznaczają zawody w tenisie
doceniany przez innych graczy i to
obiektem kpin kolegów.
ziemnym. Ona jest jego oczkiem w
on, stojąc u progu wygranej, zostaje
Chcąc odmienić
głowie, córeczką tatusia i jego wielką
bezlitośnie zhakowany przez
swoją sytuację,
chlubą. Chciałby aby była najlepsza. On
jednego z nich. Zanim ponownie
organizuje przyjęcie,
jest dla niej całym światem. Do czasu,
stanie się awatarem, musi
na którym pojawia się
gdy dołącza do nich Igor (Bartłomiej
dowiedzieć się, kim jest
tylko trójka
Kowalski), dobrze zapowiadający się
jego przeciwnik i jak odzyskać
uczniów. Podobnie jak
zawodnik, którego Maciej Kornet
swoją tożsamość. Jan nie wierzył,
on niespecjalnie
zacznie trenować.
że może być coś ważniejszego
popularnych.
od jego wirtualnego życia, dopóki
nie spotkał na swojej drodze
prawdziwej Miłości.
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NOWY

dzień czekolady

OFFLINE

STYCZEŃ:
Old Boys, reż. Toby MacDonald / Wielka Brytania, Szwecja
/ 2018 / 90'
Szkoła z internatem dla chłopców to miejsce,
które od zawsze rządzi się
własnymi prawami. Zbyt chłopięcy, niezbyt
męski i nieprawdopodobnie
inteligentny Anderson szybko uczy się tu
sztuki przetrwania i reakcji na młodzieńcze
emocje. Historia znana od lat. Troje głównych
bohaterów: On, Ona i On. Sięgający
do klasyki literatury francuskiej i adaptujący
na nowo historię Cyrano de Bergeraca
debiutujący Toby MacDonald, stawia swoim
bohaterom wyzwanie miłosne. Akcję przenosi
w lata 80. XX wieku do konserwatywnej
szkoły z internatem dla chłopców, łącząc
interesującą fabułę z typowo brytyjskim
dowcipem. Budowanie relacji pomiędzy
rówieśnikami, nauczycielami i uczniami i, co
najważniejsze, parą
głównych bohaterów, stanowi fascynujący
szkielet tego obrazu.

MARZEC:
Green book, reż.P Farrelly/USA/140’
Tony, drobny cwaniaczek z Bronxu, z
nadzieją na zgarnięcie konkretnej
sumki, zatrudnia się jako szofer
wybitnego, ekstrawaganckiego muzyka
Dona Shirleya.
Razem wyruszają w wielotygodniowe
tournée na południe Stanów
Zjednoczonych. Z pozoru różni ich
wszystko: od majątku i wykształcenia,
przez sposób bycia, po ulubione
jedzenie i rozrywki. Z czasem jednak
będą mieli okazję przekonać się,
że tak naprawdę więcej ich łączy, niż
dzieli. Ich wspólna, pełna przygód
podróż stanie się początkiem
nieprawdopodobnej przyjaźni.

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY VII-VIII

chce się Żyć

FREE SOLO

KWIECIEŃ;
Chce się żyć, reż. M.Pieprzyca/Polska/2013/107’
Kiedy Mateusz (Dawid Ogrodnik) przyszedł
na świat, lekarze wydali na niego wyrok,
uznając go za "roślinę". Jednak rodzice
chłopca (Arkadiusz Jakubik i Dorota Kolak)
nigdy nie pogodzili się z diagnozą, wierząc, że
mimo problemów z komunikacją, ich syn jest
w pełni sprawny intelektualnie. Mateusz
dorasta otoczony troską i miłością, zyskując
wiernego przyjaciela - mieszkającą w
sąsiedztwie Ankę (Anna Karczmarczyk).
Jednak los sprawia, że musi rozłączyć się
z rodziną.

MAJ:
Free Solo, reż.J.Chin /USA/100’
Zapierająca dech w piersiach przyroda i
przerażający plan - wspinaczka na
wysokość 2300 m po niemal pionowej
skale, i to bez zabezpieczenia. Alex
Honnold postanowił dokonać
niemożliwego i spełnić życiowe
marzenie - wspiąć się na majestatyczny
El Capitan w parku narodowym
Yosemite. Cel uda się osiągnąć, ale
tylko wtedy, gdy wszystko pójdzie
zgodnie z planem, a jak wiadomo, przy
tego rodzaju wspinaczce możliwa jest
nieskończona liczba scenariuszy,
wystarczy obluzowany
kamień.

TERMINY SPOTKAŃ:
TERMINY SPOTKAŃ AKADEMII dla poszczególnych grup wiekowych
(podajemy pełne tygodnie)
I spotkanie
I-III 16-20 września
IV-VI 23-27 września
VII-VIII 30 września -4 października
przedszkola 7-11 października
II spotkanie
I-III 14-18 października
IV-VI 21-25 października
VII-VIII 28-31 października
III spotkanie
I-III 18-22 listopada
IV-VI 25-29 listopada
VII-VIII 9-13 grudnia
IV spotkanie
I-III 6-10 stycznia
IV-VI 13-17 stycznia
VII-VIII 20-24 stycznia
przedszkola 10-14 lutego
V spotkanie
I-III 2-6 marca
IV-VI 9-13 marca
VII-VIII 16-20 marca
VI spotkanie
I-III 6-9 kwietnia
IV-VI 20-24 kwietnia
VII-VIII 27-30 kwietnia
Przedszkola 13-17 kwietnia
VII spotkanie
I-III 4- 8 maja
IV-VI 11-15 maja
VII-VIII 18-22 maja

DANE KONTAKTOWE:
STOWARZYSZENIE JAROCIN XXI
ul.Gołębia 1
63-200 JAROCIN
telefon do biura: 62 747 11 19
maile:
ogólny kina:
kino@jarocin.pl
w sprawach akademii pomogą:
MAGDALENA WOJCIECHOWSKA@Jarocin21.pl
MAlgorzata.niestrawska@jarocin21.pl

