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Opowieści świnki
Eine schöne Schweinerei
reż. Theresa Strozyk, Niemcy, 2016, 72’, lektor, animacja

zagubiony list
Irlandia, 2016, 8’

4

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.

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
ul. Zamenhofa 1
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Wielka przygoda małej linii i inne filmy krótkie
53’, lektor, animacja

4

Bohaterowie tego zestawu krótkometrażowych przygód nieraz wpadną
w kłopoty. Na szczęście wszystkie przeciwności uda się im przezwyciężyć
dzięki dobremu humorowi i sile przyjaźni.
Zimowe przygody Jill i Joy
Onnelin ja Annelin talvi
reż. Saara Cantell, Finlandia, 2015, 81’, dubbing, aktorski

4

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.

Villads
Villads fra Valby
reż. Frederik Meldal Nørgaard, Dania, 2015, 76’, lektor, aktorski

Nie jestem myszką
Wielka Brytania, 2015, 2’

Ośmiornica Niemcy, 2015, 4’

Pan Patyk
Wielka Brytania, 2015, 27’

Tygrysek Niemcy, 2015, 4’

Uciekające ciastko
Francja, 2015, 8’

Wielka przygoda małej linii
Francja, 2016, 8’

6

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?

Chłopiec w skorupce i inne filmy krótkie
51’, lektor, animacja

6

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.

chłopiec w skorupce
Norwegia / Portugalia, 2016, 12’

dziewczynka i noc
Francja / Belgia, 2015, 8’

6

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.

małpia afera
Apenstreken met aap noot mies
reż. Johan Nijenhuis, Holandia, 2015, 87’, lektor, aktorski

6

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.

Hej Jelonku! Węgry, 2015, 7’

Solan i Ludwik – wielki wyścig z serem
Solan og Ludvig: Herfra til Flåklypa
reż. Rasmus A. Sivertsen, Norwegia, 2015, 78’, dubbing, animacja

Kieszonkowy człowieczek
Francja / Szwajcaria / Gruzja, 2016, 8’

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

Mały ptaszek i gąsienica
Szwajcaria, 2017, 4’

Sabaku Holandia, 2016, 3’

6

10-letnia Agathe-Christine będzie detektywem. Już teraz chce rozwiązywać zagadki. Czas na pierwszą „prawdziwą” sprawę. Złapanie tajemniczego złodzieja
z osiedlowego sklepu to tylko kwestia czasu.

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 pełnometrażowych i krótkometrażowych dla dzieci i młodzieży:
dystrybucja.kinodzieci.pl

projekt: higoszi.com

superagentka
Nabospionen
reż. Karla von Bengtson, Dania, 2017, 77’, dubbing, animacja

