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Villads 
Villads fra Valby
reż. frederik Meldal Nørgaard, dania, 2015, 76’, lektor, aktorski

Villads! Villads? Villads?! 6-letni bohater co chwilę słyszy swoje imię. 
rodzice wciąż czegoś od niego chcą. Ustalają zasady i przerywają zabawę 
w najlepszym momencie. Czy tak będzie też w szkole?

Kino Dzieci Prezentuje to nowa marka dystrybucyjna, wprowadzająca do 
kin w Polsce filmy dla młodych widzów – zarówno animacje, jak i wciąż 
mało obecne na polskich ekranach kino aktorskie. Są to mądre, ciekawe 
filmy przygodowe, często oparte na bestsellerowych książkach.

W naszym katalogu znajduje się również ponad 100 filmów pełnome-
trażowych i krótkometrażowych dla dzieci i młodzieży: 
dystrybucja.kinodzieci.pl

Zimowe prZygody Jill i Joy
ONNeliN ja aNNeliN talVi
reż. saara Cantell, finlandia, 2015, 81’, dubbing, aktorski

Mały czy duży – każdy potrzebuje domu. Niestety dom państwa Malutkich został 
zniszczony. jill i joy wiedzą, jak im pomóc. do czasu aż znajdą nowe mieszkanie, mogą 
rozgościć się w domku dla lalek.

storm. opowieść o odwadZe
stOrM: letters VaN VUUr 
reż. dennis bots, Holandia, 2017, 100’, dubbing, aktorski

Średniowieczne miasteczko, w którym żyje 12-letni storm, ma wiele tajemnic. 
jedną z nich jest list, o którym wciąż szepczą dorośli. Chłopiec chce dowiedzieć 
się więcej. Ciekawość popchnie go w stronę wielkiej przygody.
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Nie Jestem mysZką
Wielka brytania, 2015, 2’

ośmiorNica Niemcy, 2015, 4’

paN patyk
Wielka brytania, 2015, 27’

tygrysek Niemcy, 2015, 4’
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Zamówienia:
Mateusz Możdżeń
mateusz.mozdzen@nowehoryzonty.pl

kiNo dZieci preZeNtuJe 2017/2018
NaJciekawsZe filmy festiwalu kiNo dZieci

Villads
chłopiec w skorupce i iNNe filmy krótkie   
Zimowe prZygody Jill i Joy 
storm. opowieść o odwadZe
małpia afera
superageNtka
opowieści świNki
wielka prZygoda małeJ liNii
i iNNe filmy krótkie
solaN i ludwik – wielki wyścig Z serem

Październik
listopad   
Grudzień  
styczeń  
luty
Marzec 
Kwiecień 
Maj

Czerwiec 

chłopiec w skorupce i iNNe filmy krótkie
51’, lektor, animacja

Czy to źle, że każdy z nas jest inny? a może te różnice są naszą największą 
siłą? W zestawie krótkich metraży dzieci spotkają wyjątkowych bohaterów 
m.in. Kieszonkowego Człowieczka, jelonka i Odda.

opowieści świNki 
eiNe sCHöNe sCHWeiNerei
reż. theresa strozyk, Niemcy, 2016, 72’, lektor, animacja

Waldemar, prosiaczek ze słabością do tego co słodkie, obchodzi urodziny. Kiedy 
tort jest już gotowy, nadchodzą kłopoty. farmę odwiedza gang głodnych  
dzików, mających apetyt na urodzinowe ciasto.

uciekaJące ciastko
francja, 2015, 8’

wielka prZygoda małeJ liNii
francja, 2016, 8’

solaN i ludwik – wielki wyścig Z serem
sOlaN OG lUdViG: Herfra til flåKlyPa
reż. rasmus a. sivertsen, Norwegia, 2015, 78’, dubbing, animacja

Czy gra się, aby wygrać, czy gra się, tylko aby grać? Pewny siebie i uwielbia-
jący rywalizację solan nie ma wątpliwości – marzy o zwycięstwie w wielkim 
serowym wyścigu.

małpia afera
aPeNstreKeN Met aaP NOOt Mies
reż. johan Nijenhuis, Holandia, 2015, 87’, lektor, aktorski

Wim marzy o tym, by chodzić do szkoły. Niestety mieszka w sierocińcu i pracuje 
w fabryce. Postanawia jednak spełnić swoje marzenie i wyrusza w nieznane. Na 
szczęście nie sam, a… w małpim towarzystwie.

wielka prZygoda małeJ liNii i iNNe filmy krótkie 
53’, lektor, animacja

bohaterowie tego zestawu krótkometrażowych przygód nieraz wpadną 
w kłopoty. Na szczęście wszystkie przeciwności uda się im przezwyciężyć 
dzięki dobremu humorowi i sile przyjaźni.

superageNtka
NabOsPiONeN
reż. Karla von bengtson, dania, 2017, 77’, dubbing, animacja

10-letnia agathe-Christine będzie detektywem. już teraz chce rozwiązywać za-
gadki. Czas na pierwszą „prawdziwą” sprawę. Złapanie tajemniczego złodzieja 
z osiedlowego sklepu to tylko kwestia czasu.
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ZagubioNy list
irlandia, 2016, 8’

chłopiec w skorupce
Norwegia / Portugalia, 2016, 12’

dZiewcZyNka i Noc
francja / belgia, 2015, 8’

heJ JeloNku! Węgry, 2015, 7’ kiesZoNkowy cZłowiecZek 
francja / szwajcaria / Gruzja, 2016, 8’

mały ptasZek i gąsieNica
szwajcaria, 2017, 4’

sabaku Holandia, 2016, 3’

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
ul. Zamenhofa 1
00-153 Warszawa
tel. +22 530 66 40
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