- II semestr Akademii Filmowej im. Piotra Łazarkiewicza
SZKOŁA PODSTAWOWA
Szanowni Państwo,
Przedstawiamy nasze propozycje na II semestr Akademii Filmowej: zarówno czasowe (bardzo prosimy o
sprawdzenie, czy daty nie kolidują z planem pracy Państwa szkoły) jak i repertuarowe.
Przedstawiamy 7 propozycji na 5 planowanych spotkań, gdyż część filmów nie weszła jeszcze do dystrybucji
filmowej, dlatego ostateczną decyzję o ich wejściu w program Akademii podejmiemy dopiero po ich premierze.
Liczymy również na Państwa opinie na temat proponowanych filmów.
W lutym rozpoczynamy muzyczno-historyczną animacją 3D Latająca Maszyna, który pokażemy w dniach 7,9
lutego – wg podziału szkół jak w pierwszym semestrze (szczegóły w tabeli poniżej).
UWAGA! Wyjątkowo na ten tytuł bilety kosztować będą 4 zł

LUTY: LATAJĄCA MASZYNA
czas trwania: 1 godz. 16 min.
gatunek:
Animacja, Familijny, Fantasy, Przygodowy
produkcja:
Chiny, Indie, Norwegia, Polska, Wielka Brytania
reżyseria:
Martin Clapp, Geoff Lindsey
scenariusz:
Geoff Lindsey
Na akcję filmu składają się dwie historie, w których kluczową rolę odgrywa magiczna
machina, unosząca bohaterów w podniebną odyseję, godną porównań z pixarowskim
"Odlotem". W części pierwszej dwójka dzieci odnajduje stary fortepian, który skrywa
niezwykłą tajemnicę. Instrument zamienia się w latającą maszynę i zabiera bohaterów w
pełną przygód podróż po Europie. W części drugiej - londyńska bizneswoman Georgie,
para jej dzieci oraz pianista Lang Lang zostają wciągnięci do świata animowanego filmu
3D, gdzie czeka ich misja sprowadzenia latającej machiny z powrotem do Polski.
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Kolejne propozycje (kolejność przypadkowa)
CZAS WOJNY
Reżyseria: Steven Spielberg
Obsada: Emily Watson, David Thewlis, Peter Mullan więcej »
wojenny, USA, 2011, 147 min
Rodzina Narracottów prowadzi farmę w Devon. Ojciec Ted kupuje pięknego
konia Joeya, który nie nadaje się jednak do pracy w gospodarstwie. Bardzo się
z nim zaprzyjaźnia syn Narracottów Albert. Gdy rumak zostaje sprzedany
armii, poznajemy jego dramatyczne, zmienne losy podczas wojennej
zawieruchy. Tymczasem chłopak, choć nieletni, zaciąga się do wojska, mając
nadzieję odnaleźć swego najwierniejszego przyjaciela.
NA RATUNEK WIELORYBOM
Reżyseria: Ken Kwapis
Obsada: Drew Barrymore, John Krasinski, Kristen Bell
USA, 2012
Jest to opowieść oparta na autentycznych wydarzeniach z 1988 roku, kiedy w
okolicach Alaski uwięzione zostały pod lodem trzy wieloryby. Dramatyczna
akcja ratunkowa, w której ramię w ramię udział wzięły połączone na chwilę siły
USA i ZSRR, odbiła się echem na całym świecie dzięki zastępowi dziennikarzy
zgromadzonych w pobliskim miasteczku Barrow.

FELIX, NET i NIKA oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa
Reżyseria: Wiktor Skrzynecki
Obsada: Kamil Klier, Klaudia Łepkowska, Maciej Stolarczyk
fantastycznonaukowy/fantasy/przygodowy/sensacja, Polska, 2012
Felix, Net i Nika, warszawscy gimnazjaliści, przeżywają niezwykłą podróż w czasie. Felix jest
młodym wynalazcą, Net znakomicie zna się na komputerach, a Nika ma zdolności
paranormalne, towarzyszy im Manfred – program sztucznej inteligencji stworzony przez Neta i
jego tatę. Podczas swoich przygód przyjaciele napotykają wiele trudności, siła ich przyjaźni i ich
zdolności pomogą im wyjść cało z największych opresji. Niesamowite przygody Felixa, Neta i
Niki to propozycja dla miłośników połączenia realizmu i magii.
THE LORAX
Reżyseria: Cinco Paul, Ken Daurio, Chris Renaud
animacja, USA, 2012
Będzie to proekologiczna opowieść o pewnym chciwym przedsiębiorcy,
który nie zważając na żadne przestrogi, bez zastanowienia wycina las.
Pewnego dnia okazuje się, że jego bezmyślna działalność zakończyła się
tragedią, a wszystkie zwierzęta z okolicy odeszły.

SEKRETY ELEONORY
Reżyseria: Dominique Monfery
Obsada: Paul Bandey, Pascal Berger, Lorant Deutsch
animacja, Francja, Włochy, 2009, 76 min
Po śmierci cioci Eleonory został stary dom z przebogatą biblioteką. Klucz do niej
otrzymuje Nataniel, który nie umie czytać i w szkole idzie mu źle. Problemy
finansowe rodziny sprawiają, że cenny księgozbiór ma być sprzedany.
Bohaterowie książek proszą Nataniela o pomoc. Czy chłopiec sprawdzi się w roli
Wielkiego Czytelnika? Alicja z Krainy Czarów, Pinokio, Szeherezada i inne postacie
wraz z chłopcem muszą stoczyć walkę na śmierć i życie z bezwzględnym
antykwariuszem. Bo bohaterowie książek tylko wtedy żyją, gdy ktoś je czyta!

NOKTURNA
czas trwania:
gatunek:
produkcja:
reżyseria:
scenariusz:

1 godz. 28 min.
Animacja, Fantasy
Francja, Hiszpania
Victor Maldonado, Adrià Garcia
Victor Maldonado, Adrià Garcia
W starym sierocińcu dni mijają jak zwykle. Noce jednak są inne,
przynajmniej dla Tima. Tylko światło gwiazd jest jego lekiem na strach
przed ciemnością. Pewnego razu ten strach kieruje go na dach
sierocińca, gdzie odkrywa, że jego ulubiona gwiazda zniknęła. I
niestety, nie tylko ona. Tom poznaje tam Pasterza i jego kota –
Tobermory’ego, który staje się osobistym strażnikiem Tima. Pasterz jest
odpowiedzialny za spokojny sen dzieci. Tim jednak nie chce spać,

KOLEJNE PROPOZYCJE CZASOWE:
MARZEC: 13,15
KWIECIEŃ: 17 ,19
MAJ: 15 ,17
CZERWIEC : 12,14
Podział grup:
WTOREK
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W razie pytań prosimy o kontakt:

Gosia Niestrawska-Kaźmierczak, tel.: 601-647-916, mail: kino@jarocin.pl

