
c as na spotkanie



Drogie Widzki,  
Drodzy Widzowie,

„Czas na spotkanie” to hasło 6. Międzynaro
dowego Festiwalu Filmowego Kino Dzieci, 
podczas którego zapraszamy do wspólnego 
przeżywania emocji. Okazji do spotkań 
będzie wiele: przygotowaliśmy dla Was ponad 
150 filmów, warsztaty, dyskusje, inspirujące 
spotkania z aktorami i twórcami, czy specjalny 
pokaz filmów z muzyką na żywo. 

Tegoroczny Konkurs główny to propozycja 
9 tytułów, spośród których jurorzy oraz Wy, 
w ogólnopolskim głosowaniu w 22 miastach, 
wybierzecie najlepszy film i przyznacie mu 
nagrodę Kwiatu Paproci. Rywalizować ze 
sobą będą też filmy z Konkursu filmowych 
odkryć. To 7 niezwykłych historii szczegól
nie wyróżniających się artystycznie, którym 
towarzyszyć będą wyjątkowe przewodniki – 
karty edukacyjne. 

Nie od dzisiaj wiadomo, że filmy mocno 
przyjaźnią się z książkami. Sekcja Kino Dzieci 
z nosem w książkach trzyma rękę zarówno 
na wydawniczym pulsie, jak i na literackiej 
klasyce. Wspólnie wybierzemy się w filmową 
podróż do Włoch dzięki sekcji Ciao Italia! – 
kino włoskie. Zaś Krótkie historie to dobrane 
tematycznie lub gatunkowo zestawy 
krótkometrażowych filmów (zarówno 
nowości, jak i lubianych klasyków). Panorama 
natomiast to przegląd zeszłorocznych 
laureatów i najbardziej polecanych tytułów 
z ostatniego roku.

Jako sześciolatek dorobiliśmy się już 
własnych klasyków i proponujemy zestaw 
wiecznie aktualnych filmów z ulubionymi 
bohaterami naszej publiczności. Klasyka 
Kina Dzieci może być też drogowskazem 
dla widzów odwiedzających nas po raz 
pierwszy. Tolek Banan i inni – przegląd 
filmów Stanisława Jędryki to sekcja ku 
pamięci zmarłego w tym roku reżysera. 
Zwracamy się w stronę klasyki i polskiego 
kina familijnego zapraszając przed duży 
ekran międzypokoleniową publiczność. 

Mamy nadzieję, że wyselekcjonowane filmy 
z całego świata i wyjątkowe wydarzenia 
zapewnią Wam dużo radości i wzruszeń.

Spotkajmy się razem w kinie

Zespół 6. Międzynarodowego 
Festiwalu Filmowego Kino Dzieci
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konkurs główny

Dziewięć filmów pełnometrażowych 
aktorskich i animowanych powalczy 
o nagrody Kwiatu Paproci przyznawane przez 
składy jurorskie i ogólnopolską publiczność.

wydarenia specjalne sekcji

sobota 21.09

11:00 | Kino Muranów
Słynny najazd niedźwiedzi na Sycylię 
otwarcie Festiwalu 

11:30 | Kinoteka
Operacja Człowiek w Czerni
po seansie spotkanie z dziecięcymi aktorami  
Emmą Pedersen Kilane i Thomasem Farestveitem 
– filmowymi Tiril i Oliverem

niediela 22.09

10:30 | Kino Muranów 
Solan i Ludwik – Misja Księżyc 
po seansie spotkanie z Anną Mroczek, twórczynią 
scenografii filmu ze studia WJTeam / Likaon

14:00 | Kino Muranów 
Cały świat Romy
po seansie wirtualne spotkanie z Mischą Kamp  
– reżyserką i dziecięcą aktorką Vitą Heijmen  
– filmową Romy 

środa 25.09 

17:00 | Kino Muranów
Szybcy i śnieżni 
spotkanie z MarieClaude Beauchamp  
– producentką filmu 

piątek 27.09 

17:00 | Kino Muranów 
Jakub, Mimmi i gadające psy
spotkanie z Edmundsem Jansonsem – reżyserem 
i Sabine Andersone – producentką filmu

sobota 28.09 

11:00 | Kino Muranów
Jakub, Mimmi i gadające psy
spotkanie z Edmundsem Jansonsem – reżyserem 
i Sabine Andersone – producentką filmu

13:00 | Kino Muranów 
Niezwykłe lato z Tess
po seansie spotkanie ze Stevenem Wouterloodem 
– reżyserem oraz dziecięcymi aktorami Sonnym 
Coops van Utteren i Josephine Arendsen  
– filmowymi Samem i Tess

15:00 | Kinoteka
Szybcy i śnieżni
spotkanie z MarieClaude Beauchamp  
– producentką filmu 

niediela 29.09

10:15 | Kino Muranów 
Jakub, Mimmi i gadające psy
seans z audiodeskrypcją 

11:00 | Kinoteka
Niezwykłe lato z Tess
po seansie spotkanie ze Stevenem Wouterloodem
– reżyserem oraz dziecięcymi aktorami Sonnym
Coops van Utteren i Josephine Arendsen
– filmowymi Samem i Tess

14:30 | Kino Muranów
Cały świat Romy
Dyskusyjne kółko filmowe z Dorotą Mieszek
partner: Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy

główny
konkurs
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Jakub, Mimmi  
i gadające psy
Jēkabs, Mimmi un  
runājošie suni

Klara Muu! 
KuToppen

Pettson i Findus – Wielka 
wyprowadzka 
Pettersson und Findus – 
Findus zieht um!

reż. Ali Samadi Ahadi 
Niemcy, 2018, 81’, dubbing,  
animacja/aktorski

Mały kot Findus zaczyna 
dorastać i wszystko się 
zmienia. Początkowo chce 
tylko większego łóżka, ale 
wkrótce potem wpada na 
pomysł wyprowadzki od 
swojego opiekuna Pettsona!

reż. Lise I. Osvoll  
Norwegia, 2018, 66’,  
dubbing, animacja

Młoda krowa Klara pragnie 
zostać sławną gwiazdą muzyki. 
Niestety nie wszyscy uważają, 
że ma talent… Kiedy trafia 
prosto z dużego miasta na 
farmę swojego ojca, czekają ją 
tam nie lada wyzwania.

reż. Edmunds Jansons
Łotwa/Polska, 2019, 70’,  
dubbing, animacja

Jakub i Mimmi to para 
kuzynów, którzy niezbyt się 
lubią. Wkrótce jednak pojawia 
się szansa, by to zmienić. Dzieci 
zaprzyjaźniają się z gangiem 
gadających psów. Przed nimi 
bardzo ważne wyzwanie…

Szybcy i śnieżni 
Racetime

Solan i Ludwik – Misja 
Księżyc
Månelyst i Flåklypa

Operacja Człowiek 
w Czerni
Operasjon Mørkemann

reż. Grethe BøeWaal
Norwegia, 2018, 82’, dubbing, aktorski

Tiril i Oliver to dwójka 
małych detektywów, którzy 
właśnie otworzyli swoje biuro. 
W towarzystwie rezolutnego 
psa badają zagadkę starego 
dębu i pojawiającego się przy 
nim tajemniczego człowieka 
w czerni. 

reż. Rasmus A. Sivertsen 
Norwegia, 2018, 80’, dubbing, animacja

Solan – energiczna sroka 
i Ludwik – nieśmiały jeż 
postanawiają spełnić swoje 
marzenie o locie na Księżyc. 
Wyprawa w kosmos to nie 
lada wyzwanie, zwłaszcza 
jeśli po drodze czekają na 
bohaterów niespodzianki.

reż. Benoît Godbout  
Kanada, 2018, 89’, lektor, animacja

Zwycięzca wyścigu 
saneczkowego może być tylko 
jeden. Czy pomysłowemu 
Frankiemu uda się pokonać 
pewnego siebie Zaca, który nie 
ma skrupułów, by oszukiwać 
podczas rywalizacji? 

4+ 5+ 6+ 6+6+6+

polska premiera polska premiera polska premiera
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Niezwykłe lato z Tess 
Mijn bijzonder rare week  
met Tess

Cały świat Romy
Kapsalon Romy

Słynny najazd 
niedźwiedzi na Sycylię 
La fameuse invasion des ours 
en Sicile

reż. Lorenzo Mattotti  
Francja/Włochy, 2019, 82’,  
dubbing, animacja

Niedźwiedzie wyruszają z gór 
do miasta na poszukiwania 
zaginionego syna ich władcy. 
Ludzie szykują się do walki 
z groźnymi, w ich mniemaniu, 
bestiami. Czy te dwa światy da 
się ze sobą pogodzić?

reż. Mischa Kamp
Holandia/Niemcy, 2019, 89’,  
dubbing, aktorski 

10letnia Romy trafia pod 
opiekę babci – fryzjerki. 
Zawiązuje się pomiędzy nimi 
niezwykła więź. Wkrótce 
znikają pieniądze z kasy babci, 
a starsza kobieta zaczyna się 
dziwnie zachowywać…

reż. Steven Wouterlood 
Holandia, 2019, 82’, dubbing, aktorski

10letni Sam spędza z rodziną 
wakacje nad morzem. Tam 
poznaje nieco ekscentryczną 
Tess. Spotkanie to okaże się 
źródłem nie tylko letnich 
przygód, ale i refleksji o tym,  
co w życiu najważniejsze. 

9+9+

polska premiera polska premiera

7+

miejsce na Twojego jeża

krok 1 krok 2 krok 3

krok 4 krok 5

Narysuj swojego jeża według instrukcji



czas trwania zestawu: 50’  
Miejsce na miotle, Wielka Brytania, 2012 
Rozbójnik szczur, Wielka Brytania, 2017, 
lektor/lektor na żywo, animacja

Czarownica, podróżując 
na miotle, gubi po drodze 
przedmioty, a na pomoc 
przychodzą jej spotkane 
zwierzęta. Natomiast pewien 
szczurek, amator słodkości, 
bez wahania zabiera jedzenie 
innym zwierzętom. Kolejne 
dwie adaptacje książek Julii 
Donaldson uczą empatii 
i życzliwości. 

reż. Aaron Kopp, Amanda Kopp
Suazi, Katar, Stany Zjednoczone, 2017, 
77’, lektor na żywo, dokument/animacja

Grupa dzieci, mieszkających 
w sierocińcu w Suazi, 
wspólnie tworzy opowieść 
o Liyanie. Na jej historię 
składają się trudności, 
których doświadczyli sami 
mali autorzy. W toku pracy 
uświadamiają sobie, że piszą 
również historię swojego życia. 
Jaki będzie jej dalszy ciąg? 
I jakie zakończenie ułożą dla 
Liyany?

reż. Ali Samadi Ahadi
Niemcy, 2014, 86’, lektor na żywo, 
aktorski/animacja

Przyjaźń człowieka z kotem 
nikogo nie dziwi. A co, jeśli 
ten kot mówi? A do tego jest 
bardzo ciekawski i dowcipny? 
Taki właśnie jest Findus, 
pupil który trafia pod opiekę 
cichego Pettsona. Poznajcie 
tę nietypową parę przyjaciół 
i ich zabawne przygody!

10

Pettson i Findus –  
mały kłopot, wielka 
przyjaźń
Pettersson & Findus – Kleiner 
Quälgeist, große Freundschaft

Biuro Detektywistyczne 
Lassego I Mai. Sekret 
Rodziny Von Broms
LasseMajas detektivbyrå – Von 
Broms hemlighet

Miejsce na miotle  
+ Rozbójnik szczur 
zestaw filmów krótkich

ENG ENG ENG
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konkurs filmowych odkryć

Wybór wyjątkowych filmów pokazujących 
różnorodność artystyczną kina dla młodych 
widzów. Filmy oceniane przez skład jurorski.

wydarenia specjalne sekcji

sobota 21.09

15:45 | Kino Muranów 
Wakacje z Raną
po seansie spotkanie z Sanne Vogel – reżyserką 
i Polleke van der Sman – filmową Suzan

niediela 22.09

12:00 | Kino Muranów 
Willy i strażnicy jeziora. Zimowa przygoda 
przed seansem wstęp Spotlight Kids 

13:15 | Kinoteka 
Wakacje z Raną 
po seansie spotkanie z Sanne Vogel – reżyserką 
i Polleke van der Sman – filmową Suzan

15:30 | Kino Muranów 
Marona – psia opowieść
przed seansem wstęp Spotlight Kids 

sobota 28.09 

14:15 | Kino Muranów 
Daniel
po seansie spotkanie z Théo Polgárem  
– filmowym Danielem 

16:30 | Kino Muranów 
Dzieci ze Snow Land 
przed seansem wstęp Spotlight Kids 

niediela 29.09

12:00 | Kino Muranów 
Chuskit
przed seansem wstęp Spotlight Kids 

12:45 | Kino Muranów 
Pierwsze pożegnanie 
przed seansem wstęp Spotlight Kids filmowychodkryć

konkurs
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Dzieci ze Snow Land
Children of the Snow Land

Wakacje z Raną
Zomer Zonder Mama

reż. Marine Atlan 
Francja, 2018, 59’, 
lektor na żywo, aktorski

W niewielkiej francuskiej 
szkole trwają przygotowania 
do tanecznego występu. 
Nieśmiały Daniel zaczyna 
fascynować się Marthe  
– koleżanką z klasy, która 
gra jedną z głównych ról 
w spektaklu. 

Daniel 
Daniel fait face

reż. Zara Balfour, Marcus Stephenson
Wielka Brytania/Nepal, 2018, 93’,  
lektor na żywo, dokument

Opowieść o trojgu 
nastolatków, którzy po 
wielu latach nauki w mieście 
po raz pierwszy wyruszają 
do swoich rodzinnych 
wiosek, położonych wysoko 
w nepalskich górach.

reż. Sanne Vogel
Holandia, 2019, 68’,  
lektor na żywo, aktorski

Suzan spędza wakacje 
u babci na wsi. Tam poznaje 
Ranę – Syryjkę z pobliskiego 
obozu dla uchodźców. 
Mimo początkowej niechęci 
dziewczynki zaprzyjaźniają się 
i wzajemnie odkrywają przed 
sobą swoje światy.

reż. Anca Damian
Francja/Rumunia/Belgia, 2019, 92’, 
lektor na żywo, animacja

Niezwykła podróż przez życie 
widziana oczami psa. Marona 
jest pięknym kundelkiem, 
który nie ma szczęścia do 
właścicieli. Jak wygląda świat 
z psiej perspektywy? 

Marona – psia opowieść
L'extraordinaire voyage 
de Marona

reż. Priya Ramasubban
Indie, 2018, 89’, lektor na żywo, aktorski

Mieszkająca w himalajskiej 
wiosce Chuskit porusza się 
na wózku inwalidzkim. Nie 
ustaje jednak w staraniach, by 
spełnić swoje marzenie i móc 
uczęszczać do szkoły jak  
inne dzieci. 

Chuskit
Chuskit

reż. Zsolt Pálfi
Węgry, 2018, 70’,  
lektor na żywo, animacja

Przed Willym wielkie 
wyzwanie: trzeba ocalić 
malownicze okolice jeziora 
przed nadciągającym 
niebezpieczeństwem. Czy 
chłopiec udowodni swoją 
odwagę i będzie mógł zostać 
strażnikiem krainy?

Willy i strażnicy jeziora. 
Zimowa przygoda 
Willy and the Guardians 
of the Lake: Winter adventure

6+5+ 7+ 9+ 10+ 10+

polska premiera polska premiera polska premiera polska premierapolska premiera
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reż. Lina Wong
Chiny, 2018, 86’, lektor na żywo, aktorski

Isa i Kalbinur żyją w pięknym 
otoczeniu chińskiej prowincji. 
Z czasem w ich życiu 
zachodzą poważne zmiany. 
Jak Isa poradzi sobie z chorobą 
ukochanej mamy, a Kalbinur 
ze zmianą szkoły?

Pierwsze pożegnanie
Di yi ci de li bie

11+

Pokoloruj według instrukcji. czarny

pomarańczowy

niebieski

zielony
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czas trwania zestawu: 50’  
Miejsce na miotle, Wielka Brytania, 2012 
Rozbójnik szczur, Wielka Brytania, 2017, 
lektor/lektor na żywo, animacja

Czarownica, podróżując 
na miotle, gubi po drodze 
przedmioty, a na pomoc 
przychodzą jej spotkane 
zwierzęta. Natomiast pewien 
szczurek, amator słodkości, 
bez wahania zabiera jedzenie 
innym zwierzętom. Kolejne 
dwie adaptacje książek Julii 
Donaldson uczą empatii 
i życzliwości. 

reż. Aaron Kopp, Amanda Kopp
Suazi, Katar, Stany Zjednoczone, 2017, 
77’, lektor na żywo, dokument/animacja

Grupa dzieci, mieszkających 
w sierocińcu w Suazi, 
wspólnie tworzy opowieść 
o Liyanie. Na jej historię 
składają się trudności, 
których doświadczyli sami 
mali autorzy. W toku pracy 
uświadamiają sobie, że piszą 
również historię swojego życia. 
Jaki będzie jej dalszy ciąg? 
I jakie zakończenie ułożą dla 
Liyany?

reż. Ali Samadi Ahadi
Niemcy, 2014, 86’, lektor na żywo, 
aktorski/animacja

Przyjaźń człowieka z kotem 
nikogo nie dziwi. A co, jeśli 
ten kot mówi? A do tego jest 
bardzo ciekawski i dowcipny? 
Taki właśnie jest Findus, 
pupil który trafia pod opiekę 
cichego Pettsona. Poznajcie 
tę nietypową parę przyjaciół 
i ich zabawne przygody!

Miejsce na miotle  
+ Rozbójnik szczur 
zestaw filmów krótkich

Biuro Detektywistyczne 
Lassego I Mai. Sekret 
Rodziny Von Broms
LasseMajas detektivbyrå – Von 
Broms hemlighet

Pettson i Findus –  
mały kłopot, wielka 
przyjaźń
Pettersson & Findus – Kleiner 
Quälgeist, große Freundschaft

16

kino z nosem w książkach

Ulubieni bohaterowie klasyki i najnowszej 
literatury dla dzieci ożywają na dużym ekranie.

wydarenia specjalne sekcji

sobota 21.09

9:45 – 16:00 | Kinoteka
Ostry dyżur literacki – polecimy Ci książkę 
zamiast lekarstwa

14:30 | Kino Muranów 
Przytul mnie 2 – zestaw filmów krótkich 
po seansie spotkanie z Anną Błaszczyk – reżyserką 
i innymi twórcami serialu

14:30 | Kinoteka 
Dolina Muminków – zestaw filmów krótkich
przed seansem fragment książki przeczyta Anna 
DziewitMeller – dziennikarka i pisarka

niediela 22.09

9:45 – 15:30 | Kino Muranów 
Ostry dyżur literacki – polecimy Ci książkę 
zamiast lekarstwa

15:15 | Kinoteka 
Kuba Guzik na tajemniczym lądzie
przed seansem fragment książki przeczyta
Weronika Wawrzkowicz – dziennikarka

sobota 28.09 

10:30 | Kinoteka 
Żubr Pompik – zestaw filmów krótkich 
po seansie spotkanie z twórcami 

niediela 29.09

10:30 | Kino Muranów 
Wiking Tappi – zestaw filmów krótkich 
po seansie spotkanie z reżyserami Marcinem Grajem, 
Marcinem Podolcem, Kacprem Zamarło i reżyserką 
Tessą MoultMilewską oraz innymi twórcami

11:00 | Kino Muranów 
Dolina Muminków – zestaw filmów krótkich 
po seansie spotkanie Klubu Kina Dzieci

13:15 | Kinoteka 
Dzień czekolady 
po seansie spotkanie z dziecięcą aktorką Julią 
Odzimek – filmową Moniką

Stoiska wydawnictw 

21.09 | Kino Muranów | Ezop
21.09 | Kinoteka | Znak
22.09 | Kino Muranów | Dwie Siostry
22.09 | Kinoteka | Zakamarki
28.09 | Kinoteka | Media Rodzina
29.09 | Kino Muranów | Zielona Sowa
29.09 | Kinoteka | Literatura

 z nosem 
w książkach

kino dzieci
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Wiking Tappi 
zestaw filmów krótkich 

czas trwania zestawu: 45’  
Basia i taniec, Polska, 2019  
Basia i pieniądze, Polska, 2019  
Basia i telewizor, Polska, 2019  
Basia i gotowanie, Polska, 2019 
dubbing, animacja

Kontynuacja przygód 
charakternej dziewczynki. 
W świecie Basi wszystko jest 
przygodą – nauka piruetów, 
wspólne gotowanie czy zakupy 
w supermarkecie. Z Basią nie 
można się nudzić!

reż. Ali Samadi Ahadi
Niemcy, 2014, 86’, lektor, aktorski/
animacja

Przyjaźń człowieka z kotem 
nikogo nie dziwi. A co, jeśli 
ten kot mówi? A do tego jest 
bardzo ciekawski i dowcipny? 
Taki właśnie jest Findus, 
pupil który trafia pod opiekę 
cichego Pettsona. Poznajcie tę 
nietypową parę przyjaciół i ich 
zabawne przygody!

czas trwania zestawu: 55’  
Basia i biwak, Polska, 2017  
Basia i Anielka, Polska, 2017  
Basia i Dziadkowie, Polska, 2016  
Basia i upał w zoo, Polska, 2016  
Basia i nowy braciszek, Polska, 2018 
dubbing, animacja 

Basia to wyjątkowo rezolutna 
5latka, dobrze znana 
wielbicielom książek Zofii 
Staneckiej i Marianny Oklejak. 
Każdy odcinek uczy dzieci 
czegoś o dorosłych, ale 
i dorosłych czegoś o dzieciach.

czas trwania zestawu: 42’
Po co, Polska, 2019 Duży i mały, Polska, 
2019 Wyobraźnia, Polska, 2019 
Pomocnicy, Polska, 2019 
Kiedyś będę, Polska, 2019 
Pan Zapominalski, Polska, 2019
Maraton, Polska, 2019
dubbing, animacja

Tata Miś i Mały Miś to miesz
kańcy barwnego lasu, w którym 
codziennie spotykają ich nowe 
przygody. Dzięki wzajemnej 
pomocy, uśmiechowi i wy
jątkowej więzi, jaka ich łączy, 
żaden dzień nie jest nudny! 

czas trwania zestawu: 44’
Przeogromny Kłopot, Polska, 2019
Bitwa o Szepczący Las, Polska, 2019
Leśna Pułapka, Polska, 2019
Talenty Tappiego, Polska, 2019
dubbing, animacja

Kolejna porcja przygód 
dobrotliwego wikinga 
Tappiego i sprytnego reniferka 
Chichotka. W Szepczącym 
Lesie cały czas dzieje się 
coś ciekawego, a czasem 
i niepokojącego. Tappi jednak 
na wszystko znajdzie sposób!

Przytul mnie 2
zestaw filmów krótkich

Basia 
zestaw filmów krótkich

Basia 2
zestaw filmów krótkich

Pettson i Findus – mały 
kłopot, wielka przyjaźń 
Pettersson & Findus – Kleiner 
Quälgeist, große Freundschaft

4+ 4+ 4+4+4+

polska premierapolska premiera

czas trwania zestawu: 61’  
Idziemy na niedźwiedzia, 
Wielka Brytania, 2016
Trochę się zgubiłam, Francja, 2017 
Bałwanek, Wielka Brytania, 1982
bez dialogu/lektor na żywo, animacja

Rodzeństwo poszukuje 
niedźwiedzia, mała sówka 
– swojej mamy, a chłopiec – 
towarzysza zimowych zabaw. 
Zestaw prezentuje trzy filmy 
będące adaptacjami słynnych 
brytyjskich lektur dla dzieci.

Idziemy na niedźwiedzia  
i inne filmy krótkie

4+

polska premiera
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Chłopiec i pingwin + Zog 
zestaw filmów krótkich

czas trwania zestawu: 44’  
Wprowadzka Małej Mi, Finlandia/
Wielka Brytania, 2019 
Wiosenna melodia, Finlandia/Wielka 
Brytania, 2019
lektor na żywo, animacja

Najnowsza ekranizacja 
przygód sympatycznych 
stworzeń z Doliny Muminków. 
W zestawie dwa odcinki: 
Wprowadzka Małej Mi oraz 
Wiosenna melodia. 

reż. Hayo Freitag 
Niemcy/Stany Zjednoczone, 2007, 75’, 
dubbing, animacja

Trzech zbójców boi się każdy. 
No, może poza Tosią – uroczą 
i bystrą dziewczynką, która 
sama postanawia oddać się 
pod ich opiekę. Czy bohaterce 
uda się zmienić ich na lepsze? 

czas trwania zestawu: 50’ 
Zbyt mały wilk, Francja/Belgia, 2017
Jeżyk we mgle, Rosja, 1975  
Płaszcz, Irlandia/Estonia, 2018
lektor na żywo, animacja

Bohaterowie tego zestawu 
zetkną się z czymś, czego 
jeszcze nie znają, co może 
być niezwykłe, groźne, ale 
i pouczające. Obejrzyjcie 
przygody małego wilka, jeżyka 
i skromnego urzędnika Akakija.

czas trwania zestawu: 48’  
Chłopiec i pingwin,  
Wielka Brytania, 2008  
Zog, Wielka Brytania, 2018
lektor na żywo, animacja

Dwie urzekające, brytyjskie 
animacje: pierwsza o przyjaźni 
chłopca z… pingwinem, 
druga o smoku i niezwykłej 
księżniczce. Bohaterowie 
każdej z nich odnajdą coś 
bardzo cennego!

Jeżyk we mgle
i inne filmy krótkie

Dolina Muminków 
zestaw filmów krótkich

Trzech zbójców 
Die drei Räuber

6+ 6+6+ 7+

polska premiera

czas trwania zestawu: 42’
Smaki, Polska, 2017
Do góry nogami, Polska, 2017
Polinka i pajęczynka, Polska, 2017
Dzięcioł, Polska, 2019
Ryjówka we mgle, Polska, 2019
Echo, Polska, 2019
dubbing, animacja

Czas na kolejne przygody 
sympatycznego Żubra 
Pompika i jego rodziny. Co tym 
razem spotka ich w barwnym 
lesie? Zestaw zawiera trzy 
premierowe odcinki serialu.

Żubr Pompik
zestaw filmów krótkich 

4+

polska premiera 3 odcinków

reż. Dennis Gansel
Niemcy, 2018, 105’, dubbing, aktorski

Na maleńką wyspę 
Trochanię trafia przesyłka 
z niemowlakiem. Po latach 
Kuba Guzik pragnie poznać 
prawdę na temat swojego 
pochodzenia i wraz 
z maszynistą Łukaszem 
i lokomotywą Emmą rusza 
w nieznane. 

Kuba Guzik na 
tajemniczym lądzie 
Jim Knopf und Lukas 
der Lokomotivführer

7+
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reż. Jacek Piotr Bławut 
Polska, 2018, 86’, oryginalna wersja 
językowa, aktorski

Monika i Dawid odkrywają 
tajemniczy świat zarządzany 
przez Skoczka Czasu, 
żywiącego się tylko czekoladą. 
Czy dwójce przyjaciół uda 
się pokonać zjadaczy czasu 
i wiedźmę kradnącą dziecięce 
wspomnienia?

Dzień czekolady 

8+

reż. Lancelot von Naso 
Niemcy, 2018, 93’, lektor na żywo, 
aktorski

Mania i Ania, podobne do 
siebie jak dwie krople wody, 
spotykają się przypadkiem 
na letnim obozie. Wkrótce 
odkrywają, że są siostrami. 
Dziewczynki wpadają na 
przebiegły pomysł  
– zamieniają się miejscami.

Mania czy Ania
Das doppelte Lottchen

7+

polska premiera

Znajdź 10 różnic
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Biuro Detektywistyczne 
Lassego I Mai. Sekret 
Rodziny Von Broms
LasseMajas detektivbyrå – Von 
Broms hemlighet

Pettson i Findus –  
mały kłopot, wielka 
przyjaźń
Pettersson & Findus – Kleiner 
Quälgeist, große Freundschaft

reż. Ali Samadi Ahadi
Niemcy, 2014, 86’, lektor na żywo, 
aktorski/animacja

Przyjaźń człowieka z kotem 
nikogo nie dziwi. A co, jeśli 
ten kot mówi? A do tego jest 
bardzo ciekawski i dowcipny? 
Taki właśnie jest Findus, 
pupil który trafia pod opiekę 
cichego Pettsona. Poznajcie 
tę nietypową parę przyjaciół 
i ich zabawne przygody!

24

kino

ciao

włoskie

italia! –

ciao italia! – kino włoskie

W tegorocznej sekcji narodowej Festiwalu 
zabierzemy Was do Włoch. Przewodnikiem 
będzie sam Pinokio, bohater najsłynniejszej 
włoskiej baśni. 

wydarenia specjalne sekcji

sobota 21.09

12:30 | Kino Muranów
Pinokio 
przed seansem wstęp autorek bloga Italofilia

sobota 28.09 

11:00 | Kinoteka
Pinokio 
przed seansem wstęp autorek bloga Italofilia 

11:30 | Kino Muranów
Potwory nie istnieją i inne filmy krótkie 
przed seansem fragment książki Maurizio. Włoska 
przygoda przeczyta Janusz Zadura |  
po seansie wspólne tworzenie mapy Rzymu śladami 
bohaterów książki z Katarzyną Kozłowską – autorką 
książki i Agnieszką Żelewską – ilustratorką

13:15 | Kinoteka
Ognisty ptak i inne filmy krótkie 
przed seansem wstęp Elisy Giovanelli z Cineteca 
di Bologna, specjalistki od włoskiej animacji 

14:00 – 16:30 | Menora, plac Grzybowski 2
Ciao pasta! – warsztaty kulinarne z włoską 
mistrzynią kuchni, Alessią Di Donato
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Potwory nie istnieją
i inne filmy krótkie 

Tito i obcy
Tito e gli alieni

reż. Paola Randi 
Włochy, 2017, 93’, dubbing, aktorski

Osierocone rodzeństwo  
– Tito i Anita, trafia do Nevady, 
do wujka – naukowca, który 
pracuje nad tajnym projektem 
kosmicznym. Zarówno dorosły, 
jak i dzieci, muszą odnaleźć się 
w nowej sytuacji.

czas trwania zestawu: 52’  
Potwory nie istnieją, Włochy, 2017 
Matilde, Włochy, 2013  
Krenk, Włochy, 2018  
Strollica, Włochy, 2017  
Tam, na górze, Włochy, 2018
bez dialogów/lektor na żywo, 
animacja/aktorski

Zestaw prezentuje przegląd 
najciekawszych włoskich 
krótkich metraży ostatnich 
lat. Wśród tytułów znalazły 
się zarówno zaskakujące 
animacje, jak i poruszające 
filmy fabularne. 

czas trwania zestawu: 47’  
Ognisty ptak, Włochy, 1981  
Pulcinella i magiczna ryba, Włochy, 1982  
Złota kula, Włochy, 1980  
Trzech braci, Włochy, 1979  
Sroka złodziejka, Włochy, 1964
bez dialogów/lektor na żywo, animacja

Czy dzielnej księżniczce 
uda się odnaleźć złotą 
kulę, a księciu – ognistego 
ptaka? Zestaw pięciu 
barwnych i dynamicznych 
filmów, którym towarzyszy 
zachwycająca muzyka, to 
klasyka włoskiej animacji. 

Ognisty ptak
i inne filmy krótkie 

reż. Enzo D'Alò 
Włochy, 2001, 80’, lektor na żywo, 
animacja

Kiedy w spokojnej okolicy 
pojawiają się Szarzy Panowie, 
wykradający ludziom czas, 
tylko mądra Momo może 
stawić im czoło – uratować 
przyjaciół oraz przywrócić 
miastu dawny ład. 

reż. Enzo D'Alò 
Włochy/Belgia/Francja/Luksemburg, 
2012, 84’, dubbing, animacja

Drewniany Pinokio przeżywa 
mnóstwo przygód, ale musi 
uważać, bo kiedy kłamie, jego 
nos natychmiast się wydłuża! 
Jedna z najnowszych ekranizacji 
włoskiej powieści dla dzieci 
autorstwa Carla Collodiego. 

Momo 
Momo alla conquista 
del tempo

Pinokio
Pinocchio

6+ 6+ 7+ 7+ 8+

reż. Gabriele Salvatores
Włochy/Francja, 2014, 100’, dubbing, 
aktorski

12letni Michele kupuje 
niepozorny strój superbohatera. 
Wkrótce odkrywa, że umie stać 
się niewidzialny. Czy to zasługa 
przebrania? Ten trzymający 
w napięciu film akcji to  
włoski hit kinowy.

Niewidzialny chłopiec
Il ragazzo invisibile

9+
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reż. Sandra Vanucchi 
Włochy, 2017, 80’,  
lektor na żywo, aktorski

11letnia Silvia czuje się 
źle w rodzinnym domu 
i postanawia uciec do Rzymu. 
Tam spotyka swoich romskich 
rówieśników. Dla dziewczynki 
będzie to lekcja doceniania 
tego, co ma się w życiu.

Ucieczka
La Fuga

9+

Dopasuj cień do przedmiotu
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tolek banan i inni – pregląd filmów stanisława jędryki

czas trwania zestawu: 50’  
Miejsce na miotle, Wielka Brytania, 2012 
Rozbójnik szczur, Wielka Brytania, 2017, 
lektor/lektor na żywo, animacja

Czarownica, podróżując 
na miotle, gubi po drodze 
przedmioty, a na pomoc 
przychodzą jej spotkane 
zwierzęta. Natomiast pewien 
szczurek, amator słodkości, 
bez wahania zabiera jedzenie 
innym zwierzętom. Kolejne 
dwie adaptacje książek Julii 
Donaldson uczą empatii 
i życzliwości. 

reż. Aaron Kopp, Amanda Kopp
Suazi, Katar, Stany Zjednoczone, 2017, 
77’, lektor na żywo, dokument/animacja

Grupa dzieci, mieszkających 
w sierocińcu w Suazi, 
wspólnie tworzy opowieść 
o Liyanie. Na jej historię 
składają się trudności, 
których doświadczyli sami 
mali autorzy. W toku pracy 
uświadamiają sobie, że piszą 
również historię swojego życia. 
Jaki będzie jej dalszy ciąg? 
I jakie zakończenie ułożą dla 
Liyany?

reż. Ali Samadi Ahadi
Niemcy, 2014, 86’, lektor na żywo, 
aktorski/animacja

Przyjaźń człowieka z kotem 
nikogo nie dziwi. A co, jeśli 
ten kot mówi? A do tego jest 
bardzo ciekawski i dowcipny? 
Taki właśnie jest Findus, 
pupil który trafia pod opiekę 
cichego Pettsona. Poznajcie 
tę nietypową parę przyjaciół 
i ich zabawne przygody!

Miejsce na miotle  
+ Rozbójnik szczur 
zestaw filmów krótkich

Biuro Detektywistyczne 
Lassego I Mai. Sekret 
Rodziny Von Broms
LasseMajas detektivbyrå – Von 
Broms hemlighet

Pettson i Findus –  
mały kłopot, wielka 
przyjaźń
Pettersson & Findus – Kleiner 
Quälgeist, große Freundschaft

30

krótkie historie

Pełne bohaterów i rozmaitych historii  
zestawy filmów animowanych, 
dokumentalnych, muzycznych.

wydarenia specjalne sekcji

niediela 22.09

10:00 | Kino Muranów 
Dimitri i Gruffalo – zestaw filmów krótkich
seans przyjazny sensorycznie dostosowany  
do potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu 

niediela 29.09

16:00 | Kino Muranów 
Pionierzy kina niemego – zestaw  
filmów krótkich 
zamknięcie Festiwalu | seans z muzyką na żywo 
w wykonaniu Enchanted Hunters: Magdaleny 
Gajdzicy i Małgorzaty Penkalli

krótkie
historie
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czas trwania zestawu: 39’  
Anatol i jego rondelek, Francja, 2014 
Mały ptaszek i wiewiórka,  
Szwajcaria, 2015 
Zupa z kamieni, Francja, 2015 
To coś, Niemcy, 2015  
Uciekające ciastko, Francja, 2015  
Wielka przygoda małej linii,  
Francja, 2016
lektor/bez dialogów, animacja

Bohaterowie tego zestawu 
muszą zmierzyć się z różnymi 
przeciwnościami. Kluczem 
do wszystkiego okaże się 
wiara w siebie i współpraca. 
Obejrzyjcie zaskakujące 
przygody niezwykłych postaci!

Anatol i jego rondelek 
i inne filmy krótkie

Historie misiów łasuchów
i inne filmy krótkie

Nowe polskie animacje 
zestaw filmów krótkich

czas trwania zestawu: 48’  
Basia i bałagan, Polska, 2019 
Świetlikowy Gaj, Polska, 2019  
Agatka i motyl, Polska, 2019  
Nie ma tego złego (Przytul mnie 2), 
Polska, 2019 
Magiczna Kołyska (Wiking Tappi), 
Polska, 2019  
Bella w brzuszku, Polska, 2019
dubbing, animacja

Porcja najnowszych, 
polskich animacji – wśród 
nich kontynuacja hitów: 
Basia, Agatka, Przytul mnie 
i Wiking Tappi oraz nowości: 
Bella w brzuszku i magiczny 
Świetlikowy Gaj.

czas trwania zestawu: 43’  
Krokodyl, Niemcy, 2015  
Lis i zając – pieczenie ciasteczek, 
Belgia/Holandia/Luksemburg/Kanada, 
2019  
Kiri i Lou – Mniam, mniam, pychotki, 
Nowa Zelandia/Kanada, 2019  
Mogu i Perol, Japonia, 2018  
Historie misiów łasuchów – kłótnia, 
Czechy, 2017
Wędkowanie, Szwecja, 2018
bez dialogów/lektor na żywo, animacja

Zestaw krótkich animacji, po 
których zaburczy Ci w brzuszku! 
To przygody bohaterów, którzy 
kochają jeść! A najlepiej je się 
w miłym towarzystwie...

czas trwania zestawu: 36’  
Lew, Niemcy, 2017
Tygrys bez pasków, Francja/Szwajcaria, 
2018
Pikkuli, bądź cicho!, Finlandia, 2015
Marzenie Sama, Francja, 2018
Tama! Historia bobra Kita, Kanada, 2017 
bez dialogów, animacja

Poznajcie świat odważnych 
zwierząt i ich marzeń! Na 
naszych sympatycznych 
bohaterów czeka masa przygód, 
podczas których będą spełniać 
swoje marzenia, a przy okazji 
będą nas wzruszać i zaskakiwać.

czas trwania zestawu: 45’ 
Bardzo mały lis, Francja, 2015 
Kieszonkowy człowieczek, Francja, 
2016 
Słoń i rower, Francja, 2016 
Zagubiony list, Irlandia, 2016 
Chłopiec w skorupce, Norwegia, 2016
bez dialogów / lektor, animacja

Nie jest łatwo żyć w świecie, 
do którego czujesz się 
niedopasowany. Czy na 
pewno? Te wyjątkowe 
animacje pokażą, że każdy 
może znaleźć swoje miejsce 
i przyjaciół.

czas trwania zestawu: 53’ 
Dimitri w Ubuyu, Belgia/Francja/
Szwajcaria, 2014 
Gruffalo, Niemcy/Wielka Brytania, 
2009
dubbing, animacja

Zestaw dwóch przewrotnych 
animacji pełnych zwierzęcych 
bohaterów. Nie da się nie 
polubić sympatycznego 
Dimitriego i Gruffalo, który 
może wcale nie jest taki 
straszny jak wszyscy myślą.

Tygrys bez pasków 
i inne filmy krótkie

Bardzo mały lis
i inne filmy krótkie 

Dimitri i Gruffalo 
zestaw filmów krótkich

4+4+ 4+4+ 6+ 6+

polska premiera
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czas trwania zestawu: 47’  
Si-G, Belgia, 2017  
Mój list, Holandia, 2018  
The Monsoon Show, Holandia, 2017 
lektor na żywo, dokument 

Branie losu w swoje ręce nie 
zawsze przychodzi z łatwością. 
Czwórka bohaterów jest pełna 
determinacji: chce mieć wpływ 
na swoją przyszłość i zmienić 
ją na lepsze.

Si-G
i inne krótkie dokumenty 

Walcząc z wiatrem
i inne krótkie dokumenty 

Niedźwiedzia opowieść 
i inne filmy krótkie

czas trwania zestawu: 51’  
Niedźwiedzia opowieść, Chile, 2014  
Pan Hublot, Francja, 2013  
Kiosk, Szwajcaria, 2013  
Chłopiec w bańce, Irlandia, 2011 
Zimowy duch, Estonia, 2012
bez dialogów/lektor, animacja

Każdy z nas ma swoją historię 
do opowiedzenia. Wielu ma 
również marzenia. Warto 
ruszyć się z miejsca i zadziałać! 
Zobaczcie, jak to robią 
bohaterowie tego zestawu.

czas trwania zestawu: 70’  
Walcząc z wiatrem, Holandia, 2017
Cześć, Salaam, Holandia, 2017  
Moja szczęśliwa skomplikowana 
rodzina, Holandia, 2017  
Ari i dzień zmarłych, Niemcy/ 
Meksyk, 2018
lektor na żywo, dokument

Nieoczekiwane problemy 
i trudne momenty przytrafiają 
się każdemu. Bohaterowie 
zestawu mierzą się z niełatwymi 
sytuacjami ze świata dorosłych, 
wykazując się przy tym nie lada 
dojrzałością.

czas trwania zestawu: 47’  
Imigrant, Stany Zjednoczone, 1917 
Poczwarka i złoty motyl, Francja, 1901 
Jeden tydzień, Stany Zjednoczone, 1920
lektor na żywo, aktorski

Czas na wyprawę do 
początków kina! W zestawie 
filmów niemych czeka nas 
spotkanie z trzema twórcami 
klasyki filmu: Charliem 
Chaplinem, Georgesem 
Mélièsem i Busterem 
Keatonem. Pokaz z muzyką 
na żywo.

Pionierzy kina niemego
zestaw filmów krótkich

9+9+ 10+

czas trwania zestawu: 66’  
Moje życie w Wersalu, Francja, 2019 
Holly na wyspie Lato: podróż pełna 
odkryć, Dania, 2018  
Rosa, Dara i ich wspaniałe przygody, 
Czechy, 2015
lektor na żywo, animacja

Na bohaterki tego zestawu 
czekają nowe miejsca do 
odkrycia: las i łąka niedaleko 
domu, zachwycający Wersal, 
a nawet… cały świat widziany 
z powietrza. Dajcie się zabrać 
w tę podróż! 

czas trwania zestawu: 49’  
Ślimak, Niemcy, 2018  
Latawiec, Czechy/Słowacja/Polska, 2019  
Dorota wędrowniczka, Francja, 2018 
Wilcze ścieżki, Czechy, 2018  
Duży wilk i mały wilk , Francja/Belgia, 
2018
bez dialogów/lektor na żywo, animacja

Lepiej być samemu, czy 
w towarzystwie? Dopasować 
się do innych, czy być 
sobą? Bohaterowie tego 
różnorodnego zestawu będą 
odpowiadać na te pytania 
i zdawać sobie sprawę 
z niezwykłej siły przyjaźni.

Latawiec
i inne filmy krótkie

Moje życie w Wersalu
i inne filmy krótkie

6+ 6+ 6+

polska premiera
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panorama

czas trwania zestawu: 50’  
Miejsce na miotle, Wielka Brytania, 2012 
Rozbójnik szczur, Wielka Brytania, 2017, 
lektor/lektor na żywo, animacja

Czarownica, podróżując 
na miotle, gubi po drodze 
przedmioty, a na pomoc 
przychodzą jej spotkane 
zwierzęta. Natomiast pewien 
szczurek, amator słodkości, 
bez wahania zabiera jedzenie 
innym zwierzętom. Kolejne 
dwie adaptacje książek Julii 
Donaldson uczą empatii 
i życzliwości. 

reż. Aaron Kopp, Amanda Kopp
Suazi, Katar, Stany Zjednoczone, 2017, 
77’, lektor na żywo, dokument/animacja

Grupa dzieci, mieszkających 
w sierocińcu w Suazi, 
wspólnie tworzy opowieść 
o Liyanie. Na jej historię 
składają się trudności, 
których doświadczyli sami 
mali autorzy. W toku pracy 
uświadamiają sobie, że piszą 
również historię swojego życia. 
Jaki będzie jej dalszy ciąg? 
I jakie zakończenie ułożą dla 
Liyany?

reż. Ali Samadi Ahadi
Niemcy, 2014, 86’, lektor na żywo, 
aktorski/animacja

Przyjaźń człowieka z kotem 
nikogo nie dziwi. A co, jeśli 
ten kot mówi? A do tego jest 
bardzo ciekawski i dowcipny? 
Taki właśnie jest Findus, 
pupil który trafia pod opiekę 
cichego Pettsona. Poznajcie 
tę nietypową parę przyjaciół 
i ich zabawne przygody!

Miejsce na miotle  
+ Rozbójnik szczur 
zestaw filmów krótkich

Biuro Detektywistyczne 
Lassego I Mai. Sekret 
Rodziny Von Broms
LasseMajas detektivbyrå – Von 
Broms hemlighet

Pettson i Findus –  
mały kłopot, wielka 
przyjaźń
Pettersson & Findus – Kleiner 
Quälgeist, große Freundschaft

36

panorama

Spotkanie z bohaterami, których znacie 
z poprzedniej edycji Festiwalu oraz filmy 
dla młodych widzów, które pojawiły się 
w ostatnich miesiącach na ekranach kin.

wydarenia specjalne sekcji

niediela 29.09

10:00 | Kino Muranów 
Gordon i Paddy
seans przyjazny sensorycznie dostosowany  
do potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu 

 panorama
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reż. Christian Lo 
Norwegia/Szwecja, 2018, 94’,  
dubbing, aktorski

Czwórka młodych pasjonatów 
postanawia spróbować swoich 
sił na największym norweskim 
festiwalu muzycznym 
w odległym mieście Tromsø. 
Czy uda im się dotrzeć na 
miejsce i odnieść sukces?

Mamy talent!
Los Bando

Kapitan Morten 
i Królowa Pająków 
Captain Morten and the  
Spider Queen

reż. Kaspar Jancis, Henry Nicholson, 
Riho Unt
Estonia/Belgia/Irlandia/Wielka
Brytania, 2018, 79’, dubbing, animacja

10letni Morten Viks pragnie 
być taki sam jak jego tata. 
Buduje model statku i marzy 
o dalekiej, morskiej wyprawie. 
Niespodziewanie kurczy się 
do rozmiaru owada i staje 
się kapitanem swojej łodzi. 
Jednak żeglowanie to nie taka 
prosta sprawa…

reż. Josephine Bornebusch
Szwecja, 2018, 89’, dubbing, aktorski

Pierwsze zlecenie dla 
Detektywistycznego 
Biura Lassego i Mai! Przed 
rozpoczęciem ważnego 
konkursu, w szkole w Valleby, 
znika cenna nagroda. Czy 
dzieciom uda się ją odnaleźć?

reż. Ali Samadi Ahadi
Niemcy, 2016, 82', dubbing,  
aktorski/animacja

Aktorska adaptacja 
uwielbianych przez dzieci 
książek ilustrowanych, 
w której para bohaterów, kot 
Findus i opiekujący się nim 
Pettson, przygotowuje się do 
nadchodzących Świąt.

reż. Linda Hambäck
Szwecja, 2017, 65', dubbing, animacja

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?

Biuro Detektywistyczne 
Lassego i Mai. Pierwsza 
tajemnica 
LasseMajas detektivbyrå  
– Det första mysteriet

Pettson i Findus  
– Najlepsza Gwiazdka 
Pettersson und Finduѕ  
– Das schönste Weihnachten 
überhaupt

Gordon i Paddy
Gordon & Paddy

4+ 4+ 6+ 6+6+ 8+

reż. Mamoru Hosoda
Japonia, 2018, 100’, dubbing, animacja

Rozpieszczonego Kuna 
czekają wielkie zmiany: w jego 
rodzinie pojawia się młodsza 
siostrzyczka – Mirai, na której 
koncentruje się uwaga rodziców. 
Niedługo potem chłopiec 
odkrywa tajemniczy ogród, 
w którym przenosi się w czasie 
i spotyka starszą wersję siostry.

Mirai 
Mirai nо Mirai
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reż. Berni Goldblat
Francja/Burkina Faso/Katar, 2017, 84’, 
polskie napisy, aktorski

Ady – nastoletni syn 
imigranta – przyjeżdża do 
swojej rodziny w Afryce. 
Buntowniczy, obnoszący 
się gadżetami chłopak 
trafia do innego świata. 
W poszukiwaniu korzeni 
będzie musiał szybko 
dorosnąć i nabrać pokory.

Wallay 
Wallay

Rosie i Moussa
Rosie & Moussa

reż. Dorothée Van Den Berghe 
Belgia, 2018, 90’, lektor, aktorski

Rosie przeprowadza się 
do nowego miejsca, gdzie 
szybko znajduje prawdziwego 
przyjaciela – Moussę. Czy 
z takim wsparciem uda jej się 
rozwiązać zagadkę nagłego 
zniknięcia ukochanego taty? 

reż. Likarion Wainaina, Kenia/Niemcy, 
2018, 74', lektor, aktorski

Jo jest supermanką. Przy 
użyciu woli przesuwa 
przedmioty, zatrzymuje 
czas, a nawet zmienia wynik 
meczu piłkarskiego. Przed nią 
największe wyzwanie w życiu.

reż. Raško Miljković
Serbia/Macedonia, 2018, 86’,  
dubbing, aktorski

Dwójka przyjaciół, nieśmiały 
Jovan i zadziorna Milica, 
postanawia odnaleźć wiedźmę 
i zdjąć zły urok, rzucony na 
tatę dziewczynki. Czy im się 
to uda? A może chłopca czeka 
jeszcze większe wyzwanie?

Supa Modo
Supa Modо

Łowcy Czarownic
Zlogonje

9+ 9+9+ 11+

reż. Jonas Elmer
Dania, 2017, 86’, dubbing, aktorski

William uważa się za pechowca, 
a życie cały czas stawia przed 
nim wyzwania. Chłopiec musi 
się przekonać, że ma w sobie 
siłę i spryt, a los podsyła 
wskazówki, jak wyjść z opresji.

Jestem William 
Jeg er William

9+ ENG



klasyka kina dieci

Wybór Waszych ulubionych filmów 
ze wszystkich poprzednich edycji Festiwalu. 

wydarenia specjalne sekcji

sobota 21.09

14:30 | Kino Muranów
Jak ukraść psa
Dyskusyjne kółko filmowe z Dorotą Mieszek
partner: Centrum Kultury Filmowej  
im. Andrzeja Wajdy

16:00 | Kinoteka
Kacper i Emma – najlepsi przyjaciele 
seans z audiodeskrypcją 

niediela 22.09

14:30 | Kino Muranów
Wojna na deski
Dyskusyjne kółko filmowe z Dorotą Mieszek
partner: Centrum Kultury Filmowej  
im. Andrzeja Wajdy

17:30 | Kinoteka
Dzieci z Bullerbyn
przed seansem fragment książki przeczyta Michał 
Nogaś – dziennikarz

sobota 28.09

14:30 | Kino Muranów
Niesforny Bram 
Dyskusyjne kółko filmowe z Dorotą Mieszek
partner: Centrum Kultury Filmowej  
im. Andrzeja Wajdy  kla

syka 

kina
dzieci
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Dzieci z Bullerbyn 
Alla vi barn i Bullerbyn

reż. Lasse Hallström
Szwecja, 1986, 91’, lektor, aktorski

Mieszkańcy najbardziej znanej 
szwedzkiej wioski zaczynają 
wakacje. Chociaż jest ich tylko 
kilkoro, o nudzie nie ma mowy. 
Mistrzyni, Astrid Lindgren, 
zadbała o to, by ich przygody 
były ponadczasowe.

reż. Pontus Klänge, Walter Söderlund
Szwecja, 2013, 77’, lektor, aktorski

Jakie sekrety może 
skrywać szkatuła schowana 
przed ponad dwustu laty 
w tajemniczej krypcie? 
Lasse i Maja, najsłynniejsi 
detektywi w całym Valleby, 
nie zamierzają czekać, aż ktoś 
rozwiąże zagadkę.

Biuro Detektywistyczne 
Lassego i Mai. Sekret 
Rodziny von Broms
LasseMajas detektivbyrå  
– Von Broms hemlighet

Biuro Detektywistyczne 
Lassego i Mai. Stella Nostra
Lasse-Majas detektivbyrå  
– Stella Nostra

reż. Pontus Klänge, Walter Söderlund
Szwecja, 2015, 80', dubbing, aktorski

Całe Valleby żyje 
przygotowaniami do ślubu 
Sary i Dina. Do miasteczka 
przybywają krewni. Gdy 
znika Stella Nostra, rodzinny 
klejnot, sytuacja się 
komplikuje. Sytuację mogą 
uratować tylko Lasse i Maja.

reż. Pontus Klänge, Walter Söderlund
Szwecja, 2014', 73', lektor, aktorski

Lasse i Maja nigdy się nie nudzą! 
Valleby pełne jest przecież 
zagadek. Kolejny raz nie wahają 
się ani przez chwilę i ruszają na 
pomoc komendantowi policji. 
Uwaga! Nad miastem krążą 
tajemnicze cienie!

reż. Arne Lindtner Naess
Norwegia, 2015, 75’, lektor, aktorski

Kacper i Emma są w Afryce. 
Pomagają w prowadzeniu 
lecznicy dla dzikich 
zwierząt. Wpadają na trop 
uprowadzonego lwiątka. 
Czy przedszkolakom uda się 
rozwiązać zagadkę i oddać 
małego lwa jego mamie?

reż. Arne Lindtner Naess
Norwegia, 2013, 74’, dubbing, aktorski

Kacper właśnie przeprowadził 
się z rodziną do nowego 
domu i pełen obaw czeka na 
początek nauki w przedszkolu. 
Pierwszą osobą, którą tam 
poznaje, jest Emma, która 
niedługo będzie świętować 
swoje piąte urodziny.

Biuro Detektywistyczne 
Lassego i Mai. Cienie  
nad Valleby
Lasse-Majas detektivbyrå  
– Skuggor över Valleby

Kacper i Emma na safari 
Karsten og Petra på safari

Kacper i Emma  
– najlepsi przyjaciele 
Karsten og Petra 
blir bestevenner

4+ 4+ 6+6+6+ 6+
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Storm. Opowieść 
o odwadze
Storm: Letters van Vuur

reż. Dennis Bots
Holandia, 2017, 100’, dubbing, aktorski

Średniowieczne miasteczko, 
w którym żyje 12letni 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.

reż. Roberta Durrant
Republika Południowej Afryki, 2013, 97', 
lektor, aktorski

Dla Felixa muzyka jazzowa to 
wielka pasja. Chłopiec marzy 
o nauce gry na saksofonie 
odziedziczonym po tacie. 
Planom chłopca kategorycznie 
sprzeciwia się mama.

Felix 
Felix

Na linii wzroku 
Auf Augenhöhe

reż. Joachim Dollhopf, Evi Goldbrunner
Niemcy, 2015, 98', lektor, aktorski

11letni Michi mieszka 
w domu dziecka. Pewnego 
dnia przypadkowo natrafia na 
nazwisko i adres swego ojca. 
Czy chłopiec odważy się go 
odszukać? Co może wyniknąć 
z takiego spotkania?

reż. Anna van der Heide
Holandia, 2012, 83’, lektor, aktorski

Bram jest wyjątkowo 
ciekawskim chłopcem. Nie 
może usiedzieć w miejscu 
i ma głowę pełną pomysłów. 
Jego zachowanie nigdy nie 
stanowiło problemu, ale 
sytuacja zmienia się, gdy 
chłopiec zaczyna naukę 
w szkole.

reż. Kim Sungho
Korea Południowa, 2014, 109’, 
lektor, aktorski

Jiso mieszka z mamą i bratem 
w furgonetce. Gdy zbliżają 
się jej urodziny, postanawia 
kupić dom i zorganizować 
w nim przyjęcie. Ale skąd wziąć 
pieniądze? Może uprowadzić 
psa i zażądać okupu?

reż. Lasse Hallström
Szwecja, 1987, 95’, lektor, aktorski

Zima będzie tak samo wesoła 
jak lato! Można zjeżdżać na 
sankach, czekać na pierwszą 
gwiazdkę, wymyślać coraz 
to nowe zabawy. A wszystko 
to dzieje się w malutkim 
i najweselszym na świecie 
Bullerbyn.

Niesforny Bram
Brammetje baaѕ

Jak ukraść psa 
Gae-leul hoom-chi-neun wan-
byeok-han bang-beob

Nowe przygody dzieci 
z Bullerbyn 
Mer om osѕ barn i Bullerbyn

6+ 6+ 6+ 9+ 9+ 9+
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reż. Margien Rogaar
Holandia, 2014, 87', lektor, aktorski

Zbliżają się wakacje. Ziggy 
i Bas jak co roku biorą udział 
w letnim obozie i konkursie na 
budowę najwyższej drewnianej 
fortecy. Seria nieporozumień 
doprowadza jednak do sporu 
między chłopcami.

Wojna na deski 
Bouwdorp

9+



tolek banan
i inni

filmów
stanisława

jędryki

 pr egląd

tolek banan i inni – pregląd filmów 
stanisława jędryki

Wracamy do źródeł kina dla młodych widzów 
i przypominamy filmy zmarłego w tym roku 
Stanisława Jędryki. Międzypokoleniowa sekcja 
z filmami z dzieciństwa Waszych rodziców.

wydarenia specjalne sekcji

niediela 29.09

15:30 | Kinoteka
Podróż za jeden uśmiech
po seansie spotkanie z aktorem Henrykiem 
Gołębiewskim – filmowym Poldkiem
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reż. Stanisław Jędryka
Polska, 1974, 86’, oryginalna wersja 
językowa, aktorski

14letni Jurek spędza wakacje 
w domu. Ten krótki okres 
będzie dla niego etapem 
szybkiego dojrzewania, 
a koniec wakacji okaże się 
również końcem dzieciństwa.

Koniec wakacji

reż. Stanisław Jędryka
czas trwania zestawu: 68' 
Klondike, Polska, 1973  
Karioka, Polska, 1973
oryginalna wersja językowa, aktorski

Kultowy serial młodzieżowy, 
z którego piosenkę nucimy 
do dziś. Kilkoro zagubionych 
nastolatków dostaje się pod 
skrzydła tajemniczego Tolka 
Banana. Pod jego okiem uczą 
się, co naprawdę znaczy hasło 
„jeden za wszystkich, wszyscy 
za jednego”.

reż. Stanisław Jędryka
Polska, 1972, 86’, oryginalna wersja 
językowa, aktorski

Dwójka pomysłowych 
chłopców postanawia 
wybrać się w samotną 
podróż autostopem. Czy 
przebojowemu Poldkowi 
i przezornemu Dudusiowi  
uda się bezpiecznie dotrzeć 
nad morze? 

reż. Stanisław Jędryka
Polska, 1969, 94’, oryginalna wersja 
językowa, aktorski

Trwa rywalizacja dwóch 
drużyn piłkarskich. Stawką jest 
dostęp do jedynego boiska. 
Zawodnicy „Syrenki” pokładają 
nadzieję w Paragonie – swoim 
najlepszym piłkarzu. Kto wyjdzie 
z tego meczu zwycięsko?

Stawiam na Tolka BananaPodróż za jeden uśmiechParagon gola

9+8+ 8+ 8+

Dorysuj resztę rysunku



Rodinny weekend  
z Kinem Dzieci 
14–15.09 (sobota – niedziela) 
10:00–15:30  
sześć warszawskich 
klubokawiarni i instytucji 
kultury
pokaz zestawów filmów 
krótkometrażowych (4+) oraz 
warsztaty 
lista miejsc, w których odbędą się 
spotkania na www.kinodzieci.pl.

Kino Dzieci o wychowaniu –  
cykl dla rodiców, opiekunów, 
nauczycieli i edukatorów
20.09 (piątek) | 17:00–18:30 | Kino 
Muranów
Emocje – jak o nich rozmawiać 
z dziećmi?
wykład dla rodziców i nauczycieli
prowadzący: Wojciech Eichelberger
wstęp – 13 zł, bilety dostępne 
w kasie Kina Muranów i na  
www.kinomuranow.pl

21.09 (sobota) | 12:00–20:00
22.09 (niedziela) | 10:00–16:00
Muzeum Warszawskiej Pragi,  
ul. Targowa 50/52
Warsztaty krytycznofilmowe
warsztaty dla nauczycieli
prowadzący: Anna Równy, Maciej 
Sobieszczański, Barbara Szczekała 
wstęp – 50 zł, zapisy od 12.08 do 
1.09 na www.kinodzieci.pl

23.09 (poniedziałek) 
18:00–20:00 | Centrum 
Sztuki Współczesnej Zamek 
Ujazdowski, ul. Jazdów 2
Sztuka nas dotyka – jak 
rozmawiać z dziećmi o ich 
odbiorze sztuki?
oprowadzanie z działaniami 
warsztatowymi 
prowadzące: Aleksandra Rajska, 
Anna Szary
wstęp bezpłatny, nie wymaga zapisu

24.09 (wtorek) | 17:00–18:30 
Kinoteka
Film jako narzędzie do 
rozmowy o emocjach dzieci
wykład dla rodziców i nauczycieli
prowadzące: Małgorzata Nowicka, 
Aleksandra Wzorek (Instytut 
Edukacji Pozytywnej) 
wstęp – 13 zł, bilety dostępne 
w kasie Kina Muranów i na 
www.kinomuranow.pl

25.09 (środa) | 16:30–18:30 | Kino 
Muranów
Jak dbać o zdrowie 
emocjonalne dzieci w szkole?
warsztaty dla nauczycieli 
prowadzące: Małgorzata Nowicka, 
Aleksandra Wzorek (Instytut 
Edukacji Pozytywnej)
wstęp – 13 zł, bilety dostępne  
w kasie Kina Muranów i na  
www.kinomuranow.pl

Pokazy z audiodeskrypcją 
21.09 (sobota) | 16:00 | Kinoteka 
Kacper i Emma – najlepsi 
przyjaciele

29.09 (niedziela) | 10:15 | Kino 
Muranów
Jakub, Mimmi i gadające psy 
bilet – 13 zł, opiekun: wstęp bezpłatny

Pokazy dla dieci ze spektrum 
autyzmu
Światło w sali zostanie przygaszone, 
natężenie dźwięku obniżone, dzieci 
będą mogły poruszać się po sali 
kinowej w trakcie seansu.

22.09 (niedziela) | 10:00 
Kino Muranów
Dimitri i Gruffalo – zestaw 
filmów krótkich

29.09 (niedziela) | 10:00 
Kino Muranów 
Gordon i Paddy
bilet – 13 zł, opiekun: wstęp bezpłatny

Warsztaty sitodruku 
21.09 (sobota) | 10:30–13:00  
Kino Muranów
prowadzenie: Kwiaciarnia Grafiki 
prosimy o przyniesienie własnych 
materiałów (jasne koszulki, torby)

Warsztaty dubbingowe
22.09 (niedziela) | 11:00 – 13:00 
Studio Publishing, ul. Olesińska 21
warsztaty dla dzieci w wieku 810 lat
zapisy przez formularz na stronie  
www.kinodzieci.pl

Dyskusyjne kółko filmowe 
rozmowy o filmach i świecie, który 
nas otacza

21.09 (sobota) | 14:30 
Kino Muranów 
Jak ukraść psa
spotkanie dla grupy wiekowej 6+

22.09 (niedziela) | 14:30 
Kino Muranów 
Wojna na deski 
spotkanie dla grupy wiekowej 9+

28.09 (sobota) | 14:30 
Kino Muranów 
Niesforny Bram 
spotkanie dla grupy wiekowej 6+

29.09 (niedziela) | 14:30  
Kino Muranów 
Cały świat Romy 
spotkanie dla grupy wiekowej 9+

prowadząca: Dorota Mieszek
partner: Centrum Kultury Filmowej 
im. Andrzeja Wajdy
karnet na dwa spotkania – 25 zł, do 
kupienia w kasie Kina Muranów i na 
www.kinomuranow.pl

Klub Kina Dzieci
29.09 (niedziela) | 11:00 | Kino 
Muranów
Dolina Muminków – zestaw 
filmów krótkich
inauguracja sezonu 2019/2020

Warsaw Kids Film Forum
2527.09 | Kino Muranów
międzynarodowe wydarzenie 
branżowe poświęcone filmom 
i serialom dla młodych widzów

Najmniejsi botanicy świata
stoisko roślinne VOX przy 
współpracy z ro_ślinką*
28.09 (sobota) | 10:0016:00  
Kinoteka
* liczba roślin i materiałów 
ograniczona, organizator zastrzega 
sobie możliwość skrócenia czasu 
działania stoiska

Warsztaty kreatywne
Kino Muranów i Kinoteka 
warsztaty odbywają się w obydwa 
weekendy festiwalowe po 
wszystkich seansach
koncepcja: Magda Bravo, Szymon 
Gotowski

O kinie młodego wida
26–27.09 (czwartek–piątek) | Kino 
Muranów
konferencja dla pracowników kin

Trampolina do kina 
filmowe warsztaty rodzinne
22.09 (niedziela) | 15:3017:30 
Kinoteka 
Animowany remiks

29.09 (niedziela) | 15:0017:00 
Kinoteka 
Animacja plastelinowa 
warsztaty dla dzieci w wieku 67 lat 
z aktywnym udziałem opiekunów 
prowadząca: Magdalena Bryll – 
reżyserka filmów animowanych 
współorganizator: Centrum Kultury 
Filmowej im. Andrzeja Wajdy
wstęp – 15 zł (dziecko i opiekun),  
bilet do kupienia na  
www.nowehoryzonty.pl  
(zakładka: sklep)

Trampolina do kina
warsztaty filmowe dla szkół 

Filmujemy wiersze dla dzieci 
24.09 (wtorek) | 12:0014:00|
Kinoteka 
27.09 (piątek) | 12:3014:30 
Kinoteka 

Jak powstaje film
25.09 (środa) | 12:3014:30 
Kinoteka 
26.09 (czwartek) | 12:0014:00 
Kinoteka 
 warsztaty dla dzieci w wieku 710 lat
prowadząca: Magdalena Bryll – 
reżyserka filmów animowanych 
współorganizator: Centrum Kultury 
Filmowej im. Andrzeja Wajdy
wstęp – 15 zł (od ucznia), zgłoszenia 
na szkoly@nowehoryzonty.pl

Ciao pasta!  
warsztaty kulinarne
28.09 (sobota) | 14:0016:30 
Menora, plac Grzybowski 2
prowadząca: Alessia Di Donato – 
włoska mistrzyni kuchni
warsztaty dla dzieci od 8 lat
zapisy od 3.09 na www.kinodzieci.pl

wydar enia
specjalne



A
Anatol i jego rondelek i inne filmy 

krótkie 32

B
Bardzo mały lis i inne filmy 

krótkie 33
Basia – zestaw filmów krótkich 18
Basia 2 – zestaw filmów krótkich 18
Biuro Detektywistyczne Lassego 

i Mai. Cienie nad Valleby 44
Biuro Detektywistyczne Lassego 

i Mai. Pierwsza tajemnica 38
Biuro Detektywistyczne Lassego 

i Mai. Sekret rodziny von 
Broms 45

Biuro Detektywistyczne Lassego 
i Mai. Stella Nostra 45

C
Cały świat Romy 8
Chłopiec i pingwin + Zog – zestaw 

filmów krótkich 20
Chuskit 12

D
Daniel 13
Dimitri i Gruffalo – zestaw filmów 

krótkich 33
Dolina Muminków – zestaw filmów 

krótkich 20
Dzieci z Bullerbyn 45
Dzieci ze Snow Land 13
Dzień czekolady 22

F
Felix 47

G
Gordon i Paddy 38

H
Historie misiów łasuchów i inne 

filmy krótkie 32

I
Idziemy na niedźwiedzia i inne filmy 

krótkie 18

J
Jak ukraść psa 46
Jakub, Mimmi i gadające psy 6
Jestem William 40
Jeżyk we mgle i inne filmy 

krótkie 21

K
Kacper i Emma na safari 44
Kacper i Emma – najlepsi 

przyjaciele 44
Kapitan Morten i Królowa 

Pająków 39
Klara Muu! 6
Koniec wakacji 53
Kuba Guzik na tajemniczym 

lądzie 21

L
Latawiec i inne filmy krótkie 34

Ł
Łowcy czarownic 40

M
Mamy talent! 39
Mania czy Ania 22
Marona – psia opowieść 12
Mirai 39
Moje życie w Wersalu i inne filmy 

krótkie 34
Momo 26

N
Na linii wzroku 47
Niedźwiedzia opowieść i inne filmy 

krótkie 35
Niesforny Bram 46
Niewidzialny chłopiec 27
Niezwykłe lato z Tess 8
Nowe polskie animacje – zestaw 

filmów krótkich  32
Nowe przygody dzieci 

z Bullerbyn 46

O
Ognisty ptak i inne filmy krótkie 26
Operacja Człowiek w Czerni 7

P
Paragon gola 52
Pettson i Findus – mały kłopot, 

wielka przyjaźń 19

Pettson i Findus – Najlepsza 
Gwiazdka 38

Pettson i Findus – wielka 
wyprowadzka 6

Pierwsze pożegnanie 14
Pinokio 26
Pionierzy kina niemego – zestaw 

filmów krótkich  34
Podróż za jeden uśmiech  52
Potwory nie istnieją i inne filmy 

krótkie 27
Przytul mnie 2 – zestaw filmów 

krótkich 19

R
Rosie i Moussa 40

S
SiG i inne krótkie dokumenty 35
Słynny najazd niedźwiedzi na 

Sycylię 8
Solan i Ludwik – Misja Księżyc 7
Stawiam na Tolka Banana  52
Storm. Opowieść o odwadze 47
Supa Modo 41
Szybcy i śnieżni 7

T
Tito i obcy 27
Trzech zbójców 21
Tygrys bez pasków i inne filmy 

krótkie 33

U
Ucieczka 28

W
Wakacje z Raną 13
Walcząc z wiatrem i inne krótkie 

dokumenty 35
Wallay 41
Wiking Tappi – zestaw filmów 

krótkich 19
Willy i strażnicy jeziora. Zimowa 

przygoda 12
Wojna na deski 48

Ż
Żubr Pompik – zestaw filmów 

krótkich 20

indeks



Kino Muranów
ul. Gen. W. Andersa 5

Kinoteka
ul. plac Defilad 1

więcej informacji o filmach i wydarzeniach: www.kinodzieci.pl
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