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Kino Muranów

Dom Kultury Świt

ul. Gen. Andersa 5
00-147 Warszawa
kinomuranow.pl
22 635 30 78

Æ

Kinoteka

Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
kinoteka.pl
531 570 305

Kino Wisła
Kino Muranów

Kino Ada

Kinoteka

ul. Patriotów 44b
04-912 Warszawa
stacjafalenica.pl
530 882 809

Æ

Dom Kultury Świt
ul. Wysockiego 11
03-371 Warszawa
dkswit.com.pl
22 811 01 05

Æ

ul. Ks. Juliana Chrościckiego 14
02-421 Warszawa
dkwlochy.pl/repertuar
22 863 79 81

Ursynowskie Centrum
Kultury „Alternatywy”

Służewski Dom Kultury

Æ

Æ

ul. Bacha 15
02-743 Warszawa
sdk.waw.pl
22 843 91 01

Kino Ada

Kinokawiarnia Stacja
Falenica

Æ

ul. Indiry Gandhi 9
02-776 Warszawa
alternatywy.art
22 276 20 84

Kino Wisła

pl. Wilsona 2
01-615 Warszawa
novekino.pl/kina/wisla
22 839 23 65

Æ

Służewski Dom Kultury
Ursynowskie
Centrum Kultury
„Alternatywy”

Kinokawiarnia
Stacja Falenica

Drogie Widzki,
Drodzy Widzowie
Po raz dziewiąty zapraszam na Kino Dzieci i przy okazji zdradzę
Wam, co kryje się w naszym festiwalowym katalogu.
Co widzicie na okładce? Ja widzę radość ze spotkania, wzajemną
ciekawość i siłę, która tkwi w różnorodności. Kiedy jesteśmy
razem, wspólnie oglądamy filmy, rozmawiamy o nich i czerpiemy
z nich mądrość, mamy supermoc. A program? Ja mam przed sobą
listę niemal 160 tytułów, w których kryje się tyle samo przygód
wyjątkowych bohaterek i bohaterów. Czekają na spotkania z Wami.
Program podzielony jest na 12 sekcji. 11 oddajemy Wam – młodym
widzom, a jedną – Dużym okiem – przygotowaliśmy z myślą
o Waszych rodzicach, opiekunach i nauczycielach.
Czekają na Was światowe i polskie premiery. Animacje, filmy
aktorskie i dokumenty. W tym roku możecie wyruszyć z nami do
Niderlandów, do Norwegii, ale też dużo dalej – do Boliwii, Japonii
czy Indii. Po raz pierwszy w historii Kina Dzieci prezentujemy też tak
wiele polskich produkcji, a we wszystkich naszych konkursach macie
okazję obejrzeć polskie filmy. Jak co roku w programie znajdziecie
nowe przygody bohaterów z Waszych ulubionych książek, wcielicie
się w rolę młodych ekologów, a przede wszystkim będziecie
jurorami i przyznacie nagrodę publiczności w Konkursie głównym.
Życzę Wam wspaniałych seansów – tych kinowych i tych online.

Kamila Tomkiel-Skowrońska – dyrektorka MFF Kino Dzieci
Gdybym miał jednym słowem określić tegoroczną edycję Kina
Dzieci, byłaby to „wspólnota”. Nie mogę się doczekać spotkania
z widzami poszukującymi w kinie – poza świetną zabawą – również
głębokich przeżyć, mądrości i poznania nieznanych krain, zjawisk
czy ludzi. Ta wspólnota to także poczucie jedności z polskimi
twórcami, którzy postanowili poświęcić znaczną część swojego
życia tworzeniu dla najmłodszych. Wielu z nich mieliśmy okazję
towarzyszyć poprzez nasze programy rozwoju scenariuszy oraz
produkcji. Jestem dumny, że tyle z tych pomysłów zmieniło się
w filmy, które pokażemy na naszym festiwalu.
Serdecznie zapraszam do poznawania i doświadczania, a przede
wszystkim jednoczenia się poprzez kino.

Maciej Jakubczyk – dyrektor MFF Kino Dzieci

legenda

spiѕ treści

kategoria wiekowa

polska premiera

konkurs główny

2

do zobaczenia online

światowa premiera

konkurs filmowych odkryć

6

konkurs krótkich dokumentów

9

droga na północ – dokumenty
z Norwegii, Szwecji i Finlandii

11

z nosem w książkach

14

MUR – Kino Muranów

kino dzieci gra w zielone

17

KIN – Kinoteka

ADA – Kino Ada

pocztówka z Niderlandów

20

SŁU – Służewski Dom Kultury
FAL – Stacja Falenica

krótkie historie

25

ALT – Centrum Kultury „Alternatywy”
WIS – Kino Wisła

ulubieńcy festiwali

28

ŚWI – Dom Kultury Świt

dookoła świata

32

klasyka kina dzieci

34

4+

ENG

angielskie napisy w kinie

Pod opisami filmów znajdują się terminy wszystkich projekcji
odbywających się podczas festiwalu w kinach. Jeśli zastanawiacie
się jakie kino ukrywa się pod skróconym zapisem przy dacie seansu,
tutaj możecie to sprawdzić:

dużym okiem – filmy i wydarzenia
dla rodziców, opiekunów
i nauczycieli
38

Ten program należy do:

2

konkurѕ główny

Szkoła magicznych
zwierząt
konkurѕ
główny

Dla wielbicieli przygód i opowieści pełnych emocji!

1.10 SOBOTA 11:45 KINOTEKA

Konkurs główny to największy skarb Kina Dzieci, którym
się z Wami dzielimy. W tym roku wybraliśmy dziesięć
pełnometrażowych filmów (w tym aż trzy z Polski!),
które w większości będziecie mogli oglądać u nas
premierowo – jako pierwsi widzowie w Polsce. Filmy
Konkursu głównego to animacje i filmy aktorskie. Każdy
z nich jest inny i wyjątkowy, ale łączy je coś wspaniałego.
To zaproszenie do wspólnej wyprawy, czasem bliższej,
czasem dalszej, ale za każdym razem pełnej przygód
i niezapomnianych emocji. Dołączcie do jurorów Kina
Dzieci i wybierzcie w Konkursie głównym swój ulubiony
film, który otrzyma nagrodę publiczności.

wydarzenia towarzyszące
Przytul mnie. Poszukiwacze miodu
po seansie spotkanie z twórcami

po seansie spotkanie z reżyserem Gregorem Schnitzlerem
oraz aktorami: Emilią Maier (filmową Idą) i Leonardem
Conradsem (filmowym Bennim)
2.10 NIEDZIELA 12:00 KINO MURANÓW

Mecz o wszystko
po seansie spotkanie z reżyserem Camielem
Schouwenaarem, scenarzystą Jobem Tichelmanem oraz
aktorami: Maikiem Cillekensem (filmowym Dylanem)
i Anouarem Kasmim (filmowym Youssefem)
25.09 NIEDZIELA 12:15 KINO MURANÓW

Najlepsze urodziny Królika Karola
Best Birthday Ever

Lato, kiedy nauczyłam się latać

reż. Michael Ekbladh
Niemcy/Niderlandy/Szwecja 2021, 75’, dubbing, animacja

24.09 SOBOTA 14:00 KINO MURANÓW

po seansie spotkanie z aktorką Klarą Hrvanović (filmową
Sofiją)
24.09 SOBOTA 11:00 KINOTEKA
25.09 NIEDZIELA 13:45 KINO MURANÓW

25.09 NIEDZIELA 10:00 KINOTEKA

Głowa pełna ciebie

Yuku i magiczny kwiat

po seansie spotkanie z reżyserką Caroline Cowan oraz
aktorami: Sonją Holm (filmową Evą) i Ollem Cardellem
(filmowym Adamem)

przed seansem muzyczne spotkanie z Projektem Muzyka
(Aleksandrą Korpak i Janem Korpakiem) i ukulele w roli głównej

1.10 SOBOTA 12:15 KINO MURANÓW
2.10 NIEDZIELA 12:00 KINOTEKA

24.09 SOBOTA 16:45 KINO MURANÓW
2.10 NIEDZIELA 10:30 KINOTEKA

Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica
Skorpiona

Za duży na bajki
po seansie spotkanie z twórcami
1.10 SOBOTA 14:15 KINO MURANÓW

4+

Nadszedł wyczekiwany dzień dla Królika Karola – wreszcie kończy
pięć lat. Huczne świętowanie urodzin stoi jednak pod znakiem
zapytania. Czy przyjęcie odbędzie się zgodnie z planem?
Spotkanie z przyjaciółmi, łowienie ryb z tatą i jedzenie tortu
marchewkowego – to wszystko planował Królik Karol w swój wielki
dzień. W końcu piąte urodziny obchodzi się raz w życiu! Rodzice
nie poświęcają mu jednak tyle uwagi co kiedyś, odkąd na świat
przyszła jego młodsza siostra. Gdy w wyniku nieprzewidzianych
zdarzeń mama i tata muszą go opuścić, postanawia uczcić święto
po swojemu. Wyprawa u boku przyjaciółki Moniki i jej wesoło
merdającego ogonem psa przeradza się w wielką przygodę, podczas
której spotkają w lesie żaby, ślimaka i lisa o niekoniecznie dobrych
zamiarach. Podczas wędrówki Karol zrozumie, kim są przyjaciele
i rodzina – to będą jego najlepsze urodziny!
Czy wiesz, że… króliki od korzenia marchewki wolą jeść jej nać?
To bardzo zdrowy składnik ich diety!

po seansie spotkanie z reżyserką Tiną Mackic oraz aktorem
Nilsem Kendlem (filmowym Lassem)
24.09 SOBOTA 12:00 KINO MURANÓW
SEANS POPRZEDZI GALA OTWARCIA FESTIWALU ~30’
25.09 NIEDZIELA 12:30 KINOTEKA

Detektyw Bruno
po seansie spotkanie ze współreżyserką Magdaleną Nieć oraz
aktorami
2.10 NIEDZIELA 11:30 KINOTEKA

Festiwalowe spotkania z twórcami moderować będą
Magda Glapińska, Kaja Klimek i Anna Tatarska.

ŚWI/24.09/11:00

MUR/25.09/17:00

FAL/24.09/13:00

ALT/26.09/10:00

FAL/29.09/16:30

ALT/1.10/13:00

SŁU/24.09/16:00

KIN/26.09/17:15

MUR/30.09/16:00

KIN/1.10/14:30

WIS/25.09/12:00

KIN/29.09/10:00

MUR/1.10/10:15

ADA/2.10/10:00

ENG

konkurs główny
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Przytul mnie. Poszukiwacze miodu

4+

reż. Anna Błaszczyk
Polska/Chiny 2022, 70’, dubbing, animacja

Mały Miś marzy o urodzinowym miodowym torcie. Niestety Tatuś
Miś nie może spełnić życzenia – wszystkie ule w lesie są już puste!
Trzeba wyruszyć do Złotej Krainy, aby zdobyć najważniejszy
składnik ciasta.
Ulewa zniszczyła wszystkie słoiki z zapasami złotego przysmaku.
Nic nie uchowało się także w owadzich kryjówkach. Po
podsłuchaniu rozmowy pszczół Mały Miś wie, że mnóstwo miodu
znajdzie w tajemniczej Złotej Krainie, na skraju lasu. Choć jego tata
najchętniej zostałby w jaskini i uciął sobie drzemkę, niedźwiadek
przekonuje go do wspólnego ruszenia ku przygodzie. To ma być
jego pierwsza w życiu dłuższa wycieczka, dzięki której udowodni,
że jest samodzielny i odważny! Animacja powstała na podstawie
książki Proszę mnie przytulić Przemysława Wechterowicza
z ilustracjami Emilii Dziubak.
Czy wiesz, że… niedźwiedzie brunatne mogą od lata do jesieni
podwoić swoją wagę z wiosny? Dzięki temu, że magazynują nawet
do 170 kg tłuszczu, przetrwają zimę i nie będą musiały opuszczać
swoich legowisk.

Yuku i magiczny kwiat
Yuku et la fleur de l’Himalaya
reż. Rémi Durin, Arnaud Demuynck
Belgia/Francja 2022, 65’, dubbing, animacja

Myszka Yuku mieszka z rodziną w piwnicach zamku. Pewnego dnia
dowiaduje się o tym, że jej babcia potrzebuje magicznego kwiatu
z Himalajów. Zwierzątko szybko podejmuje decyzję – trzeba
ruszyć w drogę i go znaleźć!
Zanosi się na przygodę pełną wrażeń! W lesie zdającym się nie
mieć końca można się zgubić, a wszędzie czyhają obce zwierzęta.
Yuku ma jednak silną motywację, żeby trafić do oddalonych
szczytów. Gdy jej babcia otrzyma legendarną roślinę, zazna
szczęścia i wiecznej światłości. Nieoczekiwaną pomocą dla myszki
podczas wędrówki okażą się piosenki grane na ukulele i zagadki,
które usłyszała podczas rodzinnych wieczorów spędzonych
w zamkowych piwnicach. Dzięki nim po jej stronie staną Lis i Lisica,
a także Królik. Najgroźniejszy rywal, czyli Wilk pilnujący gór, może
okazać się nie taki straszny jak go malują!
Czy wiesz, że… w Himalajach, u podnóży szczytu Nanda Devi,
znajduje się Park Narodowy Doliny Kwiatów? Rośnie w nim ponad
500 chronionych gatunków, a przez większą część roku leży tam śnieg.

KIN/25.09/10:00

ADA/28.09/10:00

ŚWI/30.09/17:00

MUR/2.10/10:15

MUR/24.09/16:45

ŚWI/28.09/17:00

FAL/25.09/15:15

KIN/28.09/17:15

ADA/1.10/10:00

MUR/2.10/12:00

ADA/25.09/12:30

ALT/29.09/10:00

FAL/1.10/11:00

MUR/26.09/10:00

ALT/30.09/10:00

WIS/1.10/14:00

SŁU/2.10/15:00

MUR/26.09/10:15

MUR/29.09/17:15

SŁU/1.10/15:00

ENG

5+

ENG

Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai.
Tajemnica Skorpiona
Lasse-Majas detektivbyrå – Skorpionens gåta

6+

reż. Tina Mackic
Szwecja 2022, 83’, dubbing, aktorski

Miasteczko Valleby za kilka dni obchodzi 500 urodziny!
Świętowanie może jednak przerwać złodziej, którego znakiem
rozpoznawczym jest... skorpion. Czy młodzi detektywi,
Lasse i Maja, wpadną na jego trop i uratują imprezę?
Przed parą detektywów kolejny twardy orzech do zgryzienia.
Komuś najwyraźniej bardzo zależy na tym, żeby impreza
z darmowymi słodyczami, na którą czekają wszyscy mieszkańcy
Valleby, nie doszła do skutku. Z Akademii Nauki ginie teleskop,
fajerwerki przygotowane na pokaz przedwcześnie błyskają, a ze
sklepu z biżuterią ginie żywy skorpion. Maja i Lasse mają kilku
podejrzanych. Nie wykluczają nawet, że winny może być ksiądz –
w końcu to na kościelnej wieży znaleziono poszlaki. W śledztwie
pomagają im policjant i emerytowana złodziejka, Lillie, która
mieszka w domu spokojnej starości.
Czy wiesz, że… w serii Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai Martina
Widmarka i Heleny Willis ukazało się już ponad 20 książek? Para
detektywów badała między innymi zagadki kina, pociągu i biblioteki!

MUR/24.09/12:00

ALT/26.09/17:30

FAL/29.09/16:00

ŚWI/24.09/13:00

ŚWI/27.09/10:30

KIN/30.09/10:00

WIS/1.10/12:00

KIN/2.10/10:30

KIN/25.09/12:30

MUR/28.09/10:15

SŁU/30.09/17:30

ADA/1.10/15:00

WIS/2.10/14:00

ADA/25.09/15:00

ALT/29.09/12:00

MUR/30.09/17:45

FAL/2.10/12:30

ENG

konkurs główny
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Detektyw Bruno

6+

reż. Magdalena Nieć, Mariusz Palej
Polska 2022, 110’, oryginalna wersja językowa, aktorski

Detektyw potrafiący rozwiązać każdą zagadkę i chłopiec
poszukujący skarbu oznaczają jedno – wspaniałą przygodę!
Nawet jeśli detektyw okaże się… jedynie serialowym aktorem.
Dociekliwy i spostrzegawczy Oskar uwielbia serial o detektywie
Brunie i chciałby być taki jak on. Gdy na swoje ósme urodziny
dostaje tajemniczą wskazówkę o prezencie od rodziców, wie, że
musi wymknąć się z rodzinnego domu dziecka. Tylko jedna osoba
może mu pomóc w rozwiązaniu zagadki – niezastąpiony detektyw
Bruno! Jest tylko mały problem: zadufany w sobie aktor Bruno
Księski nie przepada za dziećmi. Czy Oskarowi uda się wciągnąć
swojego idola w ekscytującą grę miejską i wspólnie z nim rozwikłać
tajemnicę? I czy wiara chłopca w niezastąpionego detektywa
wywróci do góry nogami życie aktora, a jego serce zmięknie?
Czy wiesz, że… film kręcony był w Warszawie? Zobaczycie w nim
takie miejsca jak Pałac Kultury i Nauki, pomnik Syrenki, Królikarnię
czy warszawskie zoo.

Szkoła magicznych zwierząt
Die Schule der magischen Tiere

6+

Głowa pełna ciebie
Eva och Adam

9+

reż. Gregor Schnitzler
Niemcy/Austria 2021, 89’, dubbing, aktorski

reż. Caroline Cowan
Szwecja 2021, 82’, lektor, aktorski

Szkoła, do której trafia Ida, jest niezwykłym miejscem. Można
w niej spotkać magiczne zwierzęta, które stają się towarzyszami
dzieci. Co wyniknie ze spotkania dziewczynki z lisem Rabbatem?

Adam przeprowadza się wraz z rodziną do Göteborga. W nowej
klasie chłopiec spotyka Ewę, z którą zaczyna łączyć go coś więcej
niż przyjaźń. Czy ich relacja przetrwa dużą próbę?

Ida nie czuje się pewnie w nowej klasie. Jej wychowawczyni wie
jednak, jak sprawić, żeby dziewczynka poczuła się lepiej w szkolnej
ławce. Pomoże w tym trochę magii – Ida zaprzyjaźnia się z lisem,
a kompanem jej nieśmiałego kolegi Benniego staje się żółw.
Zwierzęta są obdarzone niezwykłymi zdolnościami: mówią ludzkim
głosem, wykonują sztuczki i są chętne do zabawy. Tymczasem
na szkolnych korytarzach zaczyna dochodzić do tajemniczych
kradzieży. Znakiem charakterystycznym ich sprawcy jest duży
żółty uśmiech. Dziewczynka wraz z nowymi kolegami próbuje
ustalić, kim jest złodziej. Bez przyjaciół – także tych zwierzęcych –
nie rozwiązałaby zagadki, a ustalenie winnego w pojedynkę byłoby
czarną magią!

Nie tak łatwo powiedzieć, kiedy ludzie się w sobie zakochują.
Nie wiadomo, czy świadczy o tym szybsze bicie serca, a może
chęć spędzania każdej wolnej chwili z tą jedyną osobą. Jak połapać
się w tych wszystkich uczuciach? To pytanie, na które spróbuje
odpowiedzieć Adam. Chłopiec od razu czuje miętę do Ewy.
Dziewczyna uczy go grać w piłkę nożną i razem wyczekują
wspólnej wycieczki. Sprawy zaczynają się jednak komplikować,
gdy z własnoręcznie uszytym sercem odwiedza go Molly – pierwsza
dziewczyna. Głowa pełna ciebie to opowieść o dylematach
towarzyszących szkolnym zauroczeniom, motylom w brzuchu
i przyjaźniach, które stają się czymś więcej.

Czy wiesz, że… seria Szkoła magicznych zwierząt Margit Auer,
na podstawie której powstał film, składa się aż z 12 książek?

FAL/24.09/11:00

ADA/27.09/12:30

WIS/24.09/14:00

Czy wiesz, że… film powstał na podstawie serii książek autorstwa
Månsa Gahrtona i Johana Unenge, a jej pierwsza część ukazała się
ponad 30 lat temu?

ŚWI/28.09/10:30

KIN/30.09/16:45

SŁU/1.10/13:00

FAL/24.09/11:30

SŁU/25.09/18:00

MUR/25.09/10:00

WIS/27.09/16:45

MUR/1.10/14:30

ŚWI/25.09/13:00

KIN/29.09/11:45

ALT/30.09/17:30

MUR/2.10/12:00

WIS/24.09/12:00

KIN/26.09/12:15

MUR/28.09/17:00

MUR/1.10/12:15

FAL/27.09/16:00

MUR/30.09/10:00

KIN/2.10/11:30

ALT/27.09/12.00

MUR/30.09/11:30

KIN/1.10/11:45

ADA/2.10/12:30

ADA/24.09/15:00

ALT/27.09/10:00

ŚWI/29.09/17:00

KIN/2.10/12:00

MUR/24.09/15:15

ENG

ENG

ENG
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Lato, kiedy nauczyłam się latać
Leto kada sam naučila da letim

9+

Mecz o wszystko
Strijder

9+

Za duży na bajki

9+

reż. Kristoffer Rus
Polska 2022, 105’, oryginalna wersja językowa, aktorski

reż. Radivoje Andrić
Serbia/Chorwacja/Bułgaria/Słowacja 2022, 85’, dubbing, aktorski

reż. Camiel Schouwenaar
Niderlandy/Niemcy 2022, 90’, dubbing, aktorski

Dwunastoletnia Sofija miała jechać na obóz ze swoimi
przyjaciółmi. Ostatecznie babcia zabiera ją do Chorwacji – mieszka
tam jej siostra, której bardzo długo nie widziała. Czy te wakacje da
się jeszcze uratować?

Dylan wraz z przyjacielem Youssefem przygotowuje się do turnieju
piłki nożnej – nic innego się dla niego nie liczy. Jego treningi
przerywa nieszczęśliwy wypadek. Czy chłopiec wróci na boisko
i sięgnie po wymarzony puchar?

Pierwszy pocałunek, znalezienie przyjaciół i zrobienie czegoś,
co będzie można wspominać przez wiele lat – Sofija ma ambitne
plany na najbliższe miesiące. Pobyt na wyspie Hvar z początku nie
zapowiada się jednak jak przygoda. Babcia wpycha w nią kanapki
i smaruje kremem do opalania, robiąc wstyd przed innymi. Na
domiar złego trudno tu o dostęp do internetu! Dwunastolatka
na długo nie zapomni jednak tych wakacji z innego powodu.
Gdy dowie się o istnieniu niewidzianego wcześniej kuzyna,
a na jaw wyjdą tajemnice rodzinne, Sofija zrozumie tego lata,
jak ważne jest poznać swoich bliskich… bliżej. To pełna humoru
międzypokoleniowa historia skąpana w chorwackim słońcu.

Życie Dylana dotychczas kręciło się wokół biegania i strzelania goli.
Dopingowali go w tym ulubiony youtuber i tata, który trenował
jego drużynę. Rezolutny napastnik nie potrafi pogodzić się z tym,
że nagle musi zacząć poruszać się na wózku inwalidzkim. Podczas
rehabilitacji wylewa siódme poty, ale wszystko wskazuje na to,
że już nigdy nie będzie profesjonalnym sportowcem. Musi jeszcze
pogodzić się z tym, że to nie on, a jego przyjaciel Youssef jest
teraz liderem zespołu. Chłopiec odnajduje jednak motywację do
działania, a ograniczenia stają się jego niezwykłą siłą.

Zawodnik: Waldi Mocarny I. Cel: turniej gamingowy.
Przeszkoda: szalona ciotka. Metoda walki: nie poddawać się.
Oto plan e-sportowca!
Dietetyczne kluski, jazda na rowerze wokół boiska, wnoszenie
po schodach donic z palmami… to tylko część diabelskiego planu
nieobliczalnej ciotki Mariolki, która bierze nieporadnego życiowo
Waldka pod swoją opiekę na czas nieobecności jego mamy.
Nastolatek jest tak zmęczony nowymi obowiązkami, że cały jego
dotychczasowy świat ukochanych gier komputerowych schodzi na
dalszy plan. W dodatku tajemniczy gracz Mrówa, który ma dołączyć
do drużyny, okazuje się – o zgrozo! – DZIEWCZYNĄ. Na szczęście
wymarzoną… Jakby tego było mało, mama wciąż traktuje go jak
małego chłopca i skrywa pewien sekret… Ale Waldek już dawno
dorósł i widzi, że w życiu – tak jak i w grze – raz się przegrywa, a raz
wygrywa. Najważniejsze jednak: „robić coś trzeba, a nie nic nie robić!”.

Czy wiesz, że… film powstał na podstawie książki Leto kada sam
naučila da letim pochodzącej z Serbii Jasminki Petrović?

Czy wiesz, że… w ponad 40 krajach na całym świecie są
organizowane turnieje piłki nożnej, w których uczestniczą gracze
bez jednej kończyny? Mecze trwają łącznie 50 minut, a zawodnicy
poruszają się o kulach.

KIN/24.09/11:00

MUR/25.09/13:45

MUR/24.09/14:00

WIS/25.09/14:00

KIN/28.09/12:00

FAL/30.09/16:00

FAL/25.09/13:00

ALT/28.09/10:00

SŁU/29.09/11:00

FAL/24.09/15:00

KIN/27.09/17:15

ADA/1.10/12:30

WIS/2.10/12:00

SŁU/24.09/18:00

MUR/26.09/12:00

KIN/29.09/17:00

ŚWI/1.10/13:00

MUR/25.09/16:15

ADA/28.09/12:30

MUR/29.09/11:30

MUR/1.10/14:15

ŚWI/25.09/11:00

MUR/30.09/12:15

SŁU/1.10/17:00

ALT/2.10/13:00

MUR/25.09/12:15

SŁU/28.09/11:00

ALT/30.09/12:00

ADA/2.10/15:00

KIN/27.09/11:45

KIN/28.09/17:00

WIS/30.09/16:45

ŚWI/2.10/11:00
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ENG

Czy wiesz, że… liczba e-graczy na całym świecie wynosi już ponad
3 miliardy?

ENG
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konkurs filmowych odkryć
Dla odkrywców gotowych na nowe filmowe
horyzonty!
Konkurs filmowych odkryć pokazuje, jak może
wyglądać artystyczne kino dla młodych widzów.
To filmy zachwycające wizualnie, podejmujące
ważne tematy i skłaniające do wielu refleksji. Ta
sekcja wykracza poza wydeptane ścieżki gatunków
i prezentuje różnorodność kina dla dzieci. Konkurs
składa się z siedmiu filmów pełnometrażowych
z różnych stron świata (m.in. z Indii, Tajwanu czy
Japonii, a także – po raz pierwszy – z Polski),
które partnersko traktują swoich widzów, ani
na chwilę nie ulegając pokusie infantylizacji.
Dajcie się zaczarować pięknym, nieoczywistym
opowieściom i magii ruchomych obrazów.

wydarzenia towarzyszące
Filmom z sekcji Konkurs filmowych odkryć towarzyszą
krótkie wstępy wideo przygotowane przez Kaję Klimek,
dziennikarkę i kinową ekspertkę. Kaja pomoże Wam
w zrozumieniu siedmiu filmowych perełek i odkryje przed
wami niezwykłe ciekawostki związane z tymi tytułami.

Film dla kosmitów
po seansie spotkanie z twórcami
25.09 NIEDZIELA 16:00 KINOTEKA

Gdzie jest Anne Frank
przed seansem wstęp Karoliny Jastrzębskiej-Mitzner,
edukatorki Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
24.09 SOBOTA 15:00 KINO MURANÓW

Ostatni seans
Chhello show

8+

reż. Pan Nalin
Indie/Francja/USA 2021, 110’, lektor na żywo, aktorski

Samay mieszka w małej wiosce w Indiach. Od momentu, kiedy
wspólnie z rodzicami odwiedza kino w pobliskim miasteczku,
jest całkowicie zafascynowany filmami.
Pierwsza wizyta w kinie to dla Samaya niesamowite przeżycie.
Zachwyca go światło, kolor, ruchomy obraz i dźwięk. Chłopiec,
wbrew woli surowego taty, codziennie tam wraca. Zaprzyjaźnia się
z kinooperatorem, który pozwala mu oglądać filmy w zamian za
pyszne domowe obiady, przygotowywane przez mamę Samaya.
Pewnego dnia do kina trafia nowy cyfrowy projektor, a wszystkie
taśmy filmowe lądują na bruku. Samay wraz z kolegami z wioski
próbuje na wszelkie sposoby zbudować własny projektor, aby móc
wyświetlać przechwycone filmy. Zabawa w tworzenie własnego
kina okazuje się wspaniałą przygodą i jednoczy całą społeczność.
Ostatni seans to film o magii kina i miłości do filmu – indyjskie
Cinema Paradiso dla młodych widzów.
Czy wiesz, że… jeszcze kilkanaście lat temu filmy w kinach były
wyświetlane z taśmy filmowej?

Film dla kosmitów

Malowanie mydła lakierem do paznokci, owijanie papierem
samochodu czy nurkowanie w domowym akwarium dla rybek –
Jeremi na pewno nie jest typowym nastolatkiem. Ale niewątpliwie
najlepszym do tego, aby nakręcić film dla kosmitów.
Trzynastoletni, zamknięty w sobie, ale bardzo pomysłowy Jeremi
całe dnie spędza przed ekranem telefonu, tworząc filmy i wrzucając
je do sieci. Kiedy mama zawozi go na wakacje do dziadka, chłopiec
zaszywa się w leśnym domku na drzewie. Gdy wszystko wskazuje
na to, że zanudzi się tam na śmierć, na jego drodze staje… robot,
który przekazuje mu misję do wykonania: wypełniając tajemnicze
polecenia, ma stworzyć film, który poleci w kosmos! Jest tylko
jeden problem – jedno z zadań polega na tym, że trzeba znaleźć
sobie kogoś do pomocy… Czy Jeremi, któremu nigdy nie brakuje
niesamowitych pomysłów, otworzy się na innych i odważy na
prawdziwą przyjaźń?
Czy wiesz, że… najsłynniejsza wiadomość wysłana przez ludzi
w kosmos zawierała między innymi informacje o wyglądzie
człowieka? Odbyło się to w 1974 roku.

Ostatni seans
po seansie oprowadzanie po zakamarkach Kina Muranów
dla wszystkich chętnych widzów Ostatniego seansu
24.09 SOBOTA KINO MURANÓW
10:30 START SEANSU 12:30 OPROWADZANIE
2.10 NIEDZIELA KINO MURANÓW
14:45 START SEANSU 16:45 OPROWADZANIE

KIN/25.09/16:00
MUR/24.09/10:30

KIN/1.10/14:45

MUR/2.10/14:45

MUR/2.10/13:45

ENG
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reż. Piotr Stasik
Polska 2022, 73’, oryginalna wersja językowa, aktorski

ENG

konkurs filmowych odkryć

Dom na wzgórzu
Misaki no Mayoiga

7

10+

Gdzie jest Anne Frank
Where is Anne Frank

10+

Ikar
Icare

10+

reż. Shinya Kawatsura
Japonia 2021, 105’, lektor, animacja

reż. Ari Folman
Belgia/Francja/Izrael/Luksemburg/Niderlandy 2021, 99’, dubbing, animacja

reż. Carlo Vogele
Luksemburg/Francja/Belgia 2022, 76’, lektor na żywo, animacja

Jeśli marzysz o przyjemnych snach, pysznym jedzeniu
i samonaprawiających się szkodach, zamieszkaj w Mayoidze –
leczącym rany i najbardziej gościnnym domu na świecie.

Jak poradzić sobie z nową rzeczywistością podczas niemieckiej
okupacji? Anne Frank znajduje sposób na wyrażenie emocji.
Postanawia prowadzić dziennik.

Marzenia uskrzydlają, szczególnie gdy jest się synem wynalazcy
w antycznej Grecji. O czym zamarzy Ikar, gdy na jego drodze stanie
pół człowiek, pół byk… legendarny Minotaur?

Na skarpie, otoczona lasem i płotem z kwiatów, znajduje się
Mayoiga, czyli tradycyjny japoński dom, który jest opuszczony,
ale dobrze zachowany. To właśnie tam mieszka starsza pani Kiwa,
która zaprasza do siebie ośmioletnią Hiyori, która straciła głos,
i wrażliwą siedemnastoletnią Yui. W wyniku trzęsienia ziemi te
dwie zagubione i oddzielone od swoich rodzin dziewczynki
postanawiają zamieszkać z tajemniczą panią Kiwą. Czy zaufają
sobie nawzajem? I jakie sekrety odkryją w Mayoidze – domu tak
gościnnym i obdarzającym szczęściem odwiedzających go, jak
i zagadkowym? Jedno jest pewne – prawdziwy dom, nawet ten
najbardziej niezwykły, tworzą nie tylko ściany, ale przede wszystkim
jego lokatorzy i ich historie.

Anne Frank, inteligentna i wrażliwa Żydówka, dostaje na trzynaste
urodziny dziennik. Dziewczynka postanawia zapisywać swoje
przeżycia, zwracając się do wyimaginowanej przyjaciółki Kitty.
Życie, które Anne prowadziła przed okupacją jako zwykła
nastolatka, lubiąca chodzić do kina i mająca grono adoratorów,
dawno odeszło w zapomnienie. Kitty, próbując po latach wyśledzić
dalsze losy dziewczynki, odkrywa cichą walkę o szacunek i godność
oraz jej niezwykłą wiarę w dobro drugiego człowieka. Anne
bowiem miała dar, który dawał nadzieję… dar wyobraźni. Mądra
i zachwycająca wizualnie animacja oparta na biografii prawdziwej
Anne Frank.

W czasach istnienia bogów olimpijskich i królów żyje na greckiej
wyspie Krecie chłopiec imieniem Ikar. Jest on synem miejscowego
architekta i wynalazcy Dedala. Życie Ikara wywraca się do góry
nogami, gdy podczas wizyty w pałacu spotyka tajemnicze stworzenie
o ludzkim tułowiu i łbie byka. Ni to zwierzę, ni człowiek okazuje
się Minotaurem więzionym przez Minosa – króla wyspy. Chłopiec
nawiązuje bliską więź z tym niezwykłym stworzeniem. Dlaczego
władca ukrywa go przed ludzkim okiem? Czy Ikar, sprzeciwiając
się woli ojca i swemu przeznaczeniu, uratuje życie niewinnego
Minotaura? Jaką cenę przyjdzie mu zapłacić, podążając za wolnością?
Ponadczasowe i zachwycające wizualnie przedstawienie mitu
o Dedalu i Ikarze.

Czy wiesz, że… Dziennik Anne Frank to jeden z najsłynniejszych
tekstów w historii? W 2009 roku został wpisany na listę najbardziej
wartościowych dokumentów świata.

Czy wiesz, że… od imienia tej mitologicznej postaci nazwano jedną
z wysp greckich Ikarią, a morze Ikaryjskim?

KIN/24.09/17:15

MUR/24.09/15:00

MUR/25.09//16:30

MUR/1.10/14:45

MUR/26.09/17:00

MUR/1.10/17:15

Czy wiesz, że… anime upamiętnia prawdziwe wydarzenie – wielkie
trzęsienie ziemi, które miało miejsce w 2011 roku w Tōhoku
w Japonii?

ENG

ENG

ENG

konkurs filmowych odkryć
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Fotos dzięki uprzejmości Man Man Er Co.

Cześć Tapir!
Hello! Tapir

11+

reż. Kethsvin Chee
Tajwan 2021, 88’, lektor, aktorski

Jakie zwierzę ma tułów świni, uszy konia i trąbę słonia? Ośmioletni
Ah Keat marzy, aby zobaczyć tapira na własne oczy. Tym bardziej że
to nietypowe stworzenie jest odpowiedzialne za same dobre sny…

Comedy Queen

12+

reż. Sanna Lenken
Szwecja 2022, 94’, dubbing, aktorski

Tęsknota za mamą i smutny tata – czy można temu jakoś zaradzić?
Pora, by zostać prawdziwą Comedy Queen! Tylko jak nauczyć się
poczucia humoru?

Tata Ah Keata nie raz widział w swoim życiu tapira. Podobno
zwierzę to ukrywa się w głębokim lesie, lubi błyszczące rzeczy i…
zjada w nocy koszmary senne! To właśnie dzięki niemu mieszkańcy
wioski mogą spać spokojnie. Ah Keat nie może doczekać się, aż tata
zaprowadzi go do tapira. Gdy pewnego dnia po sztormie rybacy
znajdują pustą łódź, a tata nie wraca do domu, chłopiec postanawia
na własną rękę odnaleźć to zjawiskowe stworzenie. Wierzy, że
tylko ono może w magiczny sposób znaleźć jego tatę, a niepokój
chłopca unoszący się w powietrzu niczym błyszcząca bańka zwierzę
chapsnie na raz. A może i Wam po tym seansie przyśni się dziś
wieczorem przyjazny tapir o cudownych zdolnościach?

Dwunastoletnia zbuntowana Sasha w ogóle nie płacze. Co więcej,
postanawia zrobić wszystko, by nie podzielić losu mamy chorującej
na depresję, a zamiast tego naprawdę cieszyć się życiem. Oznacza
to jedno: stać się jej przeciwieństwem. Aby tego dokonać,
należy między innymi: ściąć włosy, przestać czytać książki i – co
najważniejsze – sprawić, żeby tata znowu zaczął się śmiać! A to
oznacza… zostanie standuperką! Jest tylko jeden problem: ani tata,
ani koledzy z klasy nie śmieją się z żartów Sashy… Czy bohaterka
dostrzeże, że czasem można pozwolić sobie na łzy i jednocześnie
zachować radość życia? Comedy Queen to słodko-gorzka opowieść
o gojeniu się ran, nagrodzona Kryształowym Niedźwiedziem w sekcji
Generation Kplus na tegorocznym 72. Berlinale.

Czy wiesz, że… tapir, mimo swojej potężnej budowy ciała, jest
wyśmienitym pływakiem?

Czy wiesz, że… film powstał na podstawie nagradzanej książki
cenionej szwedzkiej pisarki dla dzieci Jenny Jägerfeld?

KIN/25.09/16:30

MUR/24.09/17:30

ENG

ENG
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konkurs krótkich
dokumentów
Dla gotowych na poznanie niezwykłych historii,
które wydarzyły się naprawdę!
Selekcja ośmiu poruszających i wrażliwych
na swoje otoczenie krótkich metraży, które
realizują postulat „nic o nas bez nas”. Poznajcie
młodych bohaterów zanurzonych w aktualnych
i uniwersalnych problemach współczesnego
świata, opowiadających o nim przez pryzmat
swoich nadziei, radości i wyzwań. To Wasi
rówieśnicy, którzy inspirują do działania i chwytają
za serce mocniej od najlepszych aktorów.

Aikiddo – zestaw dokumentów

9+

Czas trwania zestawu: 63’ – Aikiddo , Belgia 2021; Wolna jak ptak ,
Niderlandy 2021; Częściowo rozwiedzeni, Niderlandy 2021; Pinki, Polska 2022,
lektor/oryginalna wersja językowa, dokument

Rozwiązują zagadki rodzinne, marzą o sławie w sieci albo szukają
w niej sposobów na wyzdrowienie. Bohaterowie czterech
dokumentów nie mają supermocy, ale są kreatywni, dociekliwi
i odważni.
Aikiddo marzy o sławie w mediach społecznościowych. Ma na to
konkretny pomysł: zarówno ona, jak i jej przyjaciele zamierzają
prezentować przed kamerą różne talenty. Kochająca tańczyć Ariana
chce wykorzystać sieć do tego, żeby znaleźć dawcę nerki. Dzięki
nagraniu specjalnego wideo ma na to większe szanse. W sieci
trwają także poszukiwania domu dla psa Pinki, który obecnie
mieszka w schronisku. Dziewięcioletnia Levin próbuje natomiast
rozstrzygnąć, czy jej rodzice rzeczywiście są rozwiedzeni. Zestaw
czterech dokumentów to okazja do poznania wciągających historii,
które często kryją się tuż za rogiem – wystarczy tylko być uważnym.
Czy wiesz, że… najstarszy pies na świecie, Bluey, żył prawie 30 lat?
Był rasy australian cattle dog, a w Australii, gdzie mieszkał, pracował
przy zaganianiu bydła.

Thom & Stoffel – zestaw dokumentów

Bohaterowie obu dokumentów mówią o tym, co jest dla nich
szczególnie ważne. Thom kocha jazdę na kucyku, a podopieczni
domu dziecka Skovgården – ciepło ogniska domowego. Poznajcie
historie rówieśników z Belgii i Danii!
Najlepszym przyjacielem Thoma jest łagodny koń o imieniu
Stoffel. Chłopiec jeździł na nim od dłuższego czasu, ale teraz
musi przesiąść się na większe zwierzę. Choć niełatwo mu to
zaakceptować, robi się coraz wyższy i mógłby zrobić krzywdę
kucykowi. Z kolei małym mieszkańcom duńskiego domu dziecka
Skovgården trudno oswoić się z tym, że nie żyją już ze swoimi
rodzicami. Robią to, co inne dzieci – chodzą do szkoły i wspólnie
się bawią, ale niekiedy tęsknota za mamą i tatą biorą górę. Oba
dokumenty uczą akceptacji sytuacji, na które często nie mamy
wpływu, i są cenną lekcją empatii.
Czy wiesz, że… kuce szetlandzkie, takie jak Stoffel, bywają trenowane
do pomocy niewidomym? Proces ich treningu trwa osiem miesięcy,
w trakcie których przyswajają około 20 komend głosowych.

MUR/25.09/15:15
MUR/2.10/12:45

ENG
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Czas trwania zestawu: 50’ – Thom & Stoffel, Belgia 2020, Nasz dom dziecka,
Dania 2022 , lektor, dokument

ENG

konkurs krótkich dokumentów

Safiya Film – zestaw dokumentów

11+

Czas trwania zestawu: 45’ – Safiya Film, Niderlandy 2021, Orkiestra z krainy
ciszy, Słowacja 2020, lektor, dokument

Rezolutna Safiya chce zbliżyć się do swojego ojca, a Marzia
marzy o karierze instrumentalistki. Bohaterki obu dokumentów
dzielą tysiące kilometrów, ale łączy jedno – gotowość sprostania
wyzwaniom, nawet tym niełatwym.
Jedenastoletnia Safiya mieszkająca w Niderlandach nie widuje na co
dzień swojego taty. Dziewczynka zamierza odnowić z nim kontakt,
w czym pomagają jej rozmowy z bliskimi. Kilka tysięcy kilometrów
dalej leży Afganistan – ojczyzna bohaterki Orkiestry z krainy
ciszy. Marzia należy do wyjątkowego zespołu, który ze względów
bezpieczeństwa może koncertować jedynie poza granicami kraju.
Oba dokumenty stanowią świadectwo tego, że warto walczyć o to,
co w życiu ważne – niezależnie od tego, czy chodzi o bliskich czy
o wolność.
Czy wiesz, że… Zohra, nazwa orkiestry, w której gra Marzia,
wywodzi się od imienia perskiej bogini muzyki? Na Bliskim
Wschodzie oznacza ono coś lub kogoś pięknego albo świetlistego.

MUR/1.10/16:45

ENG
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droga na północ –
dokumenty z Norwegii,
Szwecji i Finlandii
Dla wnikliwych obserwatorów gotowych na
wyprawę na północ!
Czy otaczająca nas rzeczywistość może być
równie fascynująca i pełna zwrotów akcji co film
przygodowy? Wierzymy, że tak, a wybrane tytuły
są tego dowodem. Jeśli jesteście ciekawi, czego
pragną i z czym mierzą się na co dzień dzieci
i nastolatkowie z Norwegii, Szwecji i Finlandii, nie
przegapcie tych historii. Przewiną się przez nie
tematy takie jak: sportowe pasje, relacje rodzinne
czy samoakceptacja. Uwierzcie nam na słowo, że
nie ma kina bliższego młodemu widzowi od dobrze
zrealizowanego dokumentu.

Brudna robota
Tungeskjærerne

8+

reż. Solveig Melkeraaen
Norwegia 2017, 83’, lektor, dokument

Karla i Nordahl – zestaw dokumentów

8+

Czas trwania zestawu: 49’ – Karla i Nordahl, Norwegia 2019; Szkoła nad morzem,
Norwegia 2021, lektor, dokument

Czy dzieci mogą pracować? W Norwegii – jak najbardziej! Małe
Norweżki i mali Norwegowie mają jednak bardzo nietypowe zajęcie.

Karla, Nordahl, Tilde i Thorvin to mądrzy i wrażliwi bohaterowie,
którzy muszą stawić czoła wyzwaniom, jakie stają na ich drodze.
Czy uda im się poradzić sobie z emocjami, których doświadczają?

Na północy kraju dzieci od szóstego roku życia mogą pracować
w przetwórniach ryb przy wycinaniu dorszom języków. Tak pracowała
w swoim dzieciństwie mama i dziadek dziewięcioletniej Ilvy, która
teraz wyjeżdża z Oslo na północ Norwegii do swoich dziadków, aby
poznać rodzinną tradycję. W nowej pracy dziewczynka zaprzyjaźnia
się z dziesięcioletnim Tobiasem, a wzajemne wsparcie i wspólne
doświadczenia zbliżają dzieci do siebie. Rozkwitająca między Ilvą
i Tobiasem przyjaźń jest motywem przewodnim tego pełnego uroku
dokumentu o wieloletnich zwyczajach i wartościach, które łączą ludzi.

Sześcioletnia Karla czuje się jednocześnie jak młodsza i starsza
siostra, bo poświęca sporo uwagi swojemu starszemu bratu
Nordahlowi, który choruje na epilepsję. Odpowiedzialność za brata
czasem daje się dziewczynce we znaki. Tilde i Thorvin są jedynymi
drugoklasistami w swojej malutkiej nadmorskiej szkole. Wszystkie
dzieci dobrze się znają, jednak uczy się tam zaledwie garstka
uczniów, dlatego niedługo szkoła zostanie zamknięta. Zarówno
Karla i Nordahl, jak Tilde i Thorvin doświadczają całej palety uczuć –
smutku, złości, radości i miłości – i uczą się radzić sobie z emocjami.

Czy wiesz, że… języki z dorsza wcale nie są rybimi językami?
Tak naprawdę są to fragmenty mięsa wycinanego spod pyska ryby.
Stanowią wielki przysmak nie tylko w Norwegii, ale też w Japonii
i Chinach.

Czy wiesz, że… dzieci w Norwegii uczą się o rok dłużej niż dzieci
w Polsce? Małe Norweżki i Norwegowie bez wyjątku zaczynają
naukę w szkole podstawowej już w wieku sześciu lat.

KIN/25.09/12:15
MUR/28.09/12:15

MUR/27.09/17:15

KIN/1.10/16:30

KIN//2.10/10:45

droga na północ – dokumenty z Norwegii, Szwecji i Finlandii

Maddy modelka
Maddy The Model

10+

reż. Jane Magnusson
Szwecja 2020, 59’, lektor, dokument

Madeline Stuart jest influencerką z zespołem Downa, która marzy
o tym, aby zostać profesjonalną modelką. W spełnieniu pragnienia
pomaga jej ukochana mama.
Dzięki ciężkiej pracy i swojej rozpoznawalności w mediach
społecznościowych Maddy zostaje zaproszona do udziału
w pokazie podczas nowojorskiego tygodnia mody. Nie może
jednak liczyć na takie samo traktowanie jak inne modelki. Pomimo
tego, że ma problem z mówieniem, Maddy pragnie udowodnić,
że ma prawo być, kim chce. Wspólnie z mamą podróżują więc po
całym świecie, aby zwiększać społeczną świadomość na temat
zespołu Downa. Czy Maddy uda się przebić szklany sufit i zostać
pierwszą supermodelką z zespołem Downa?
Czy wiesz, że… bohaterkę dokumentu możesz obserwować na
Instagramie? Oto jej konto: instagram.com/madelinesmodelling

MUR/24.09/17:45
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Tańcząc dla ciebie – zestaw dokumentów

10+

Czas trwania zestawu: 71’ – Charlie Surfer, Norwegia/Irlandia 2020; Bezpieczny
dom , Norwegia 2016; Tańcząc dla ciebie, Norwegia/Dania/Szwecja 2015;
Farida , Norwegia 2015, lektor, dokument

Bohaterowie tego zestawu filmów to niezwykle dzielni młodzi
ludzie, którzy poradzą sobie z każdymi przeciwnościami losu.
Surfing i taniec pomagają dziesięcioletniemu Charliemu radzić
sobie z zespołem Aspergera i tęsknotą za pracującym daleko
od domu tatą. W Bezpiecznym domu dzieci opowiadają
o ucieczce z przemocowego miejsca zamieszkania i odnalezieniu
bezpiecznego azylu. Dwunastoletnia Vilde martwi się o zdrowie
swojego dziadka, jednocześnie przygotowując się do mistrzostw
w tańcu, co pozwala jej znaleźć siłę potrzebną do wspierania
ukochanej osoby. Dziewięcioletnia Farida tęskni za Norwegią,
z której została deportowana do Afganistanu wraz z rodzicami.
Dla bohaterów tych filmów przyjaźń, miłość oraz bezpieczeństwo
okazują się najważniejszymi wartościami w życiu.
Czy wiesz, że… norweski halling to ludowy taniec, który tradycyjnie
mógł być wykonywany tylko przez mężczyzn, głównie na weselach
i przyjęciach? Więcej o tym tańcu dowiecie się z filmu Tańcząc dla
ciebie.

Młodzieżowa Liga Mistrzów
Bortebane

11+

reż. Line Hatland
Norwegia/Dania/Finlandia 2021, 90’, lektor, dokument

Dla spragnionych wyzwań młodych piłkarek i piłkarzy z całego
świata wyjazd na turniej do Norwegii to spełnienie marzeń. Czy
uda im się podołać wyzwaniu, jakie przed nimi stoi, i wygrać
puchar?
Nastoletni zawodnicy i zawodniczki z Palestyny, Chin, Brazylii czy
Norwegii przygotowują się do rozgrywek piłkarskich, stawiając na
co dzień czoła różnym wyzwaniom. Presja sukcesu, surowi rodzice,
a nawet trudna sytuacja polityczna w kraju wywierają wpływ na
samopoczucie młodych zawodników. Na boisku liczy się tylko piłka,
a po rozegranych meczach kwitną przyjaźnie i rodzą się pierwsze
miłości. Bohaterowie filmu przekonają się, że bycie najlepszym nie
jest w życiu najważniejsze, a czerpanie radości z tego, co się robi,
ma większą wartość niż pogoń za sukcesem. Dokument reżyserki
Line Hatland to pełen energii film o dorastaniu.
Czy wiesz, że… Norway Cup to największy turniej piłki nożnej na
świecie? Co roku w zawodach bierze udział ponad 1450 drużyn
dziecięcych i młodzieżowych z ponad 50 różnych krajów.

MUR/24.09/14:45

KIN/24.09/15:45

MUR/1.10/14:15

KIN/30.09/12:00
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droga na północ – dokumenty z Norwegii, Szwecji i Finlandii

Baletmistrze
Ballettguttene

12+

reż. Kennet Elvebakk
Norwegia 2014, 75’, lektor, dokument

Balet to niezwykle trudna dyscyplina, wymagająca dużego
poświęcenia. Czy trójce norweskich nastolatków uda się spełnić
swoje marzenia i osiągnąć sukces w tańcu?
Lukas, Syvert i Torgeir to trójka przyjaciół z Oslo, z Norwegii, którzy
są u progu swojej baletowej kariery. Kochają taniec i poświęcają
mu cały swój wolny czas, marząc o tym, by jednego dnia stać się
najlepszymi tancerzami baletu na świecie. Film przedstawia życie
chłopców na przestrzeni czterech lat, pokazuje, jak dorastają,
biorą udział w konkursach i przygotowują się do przesłuchań
w najlepszych szkołach baletowych w Europie. Wspólnie przeżywają
pierwsze porażki, cieszą się sukcesami i dzielą wątpliwościami.
Czy pomimo przeszkód, jakie staną na ich drodze, uda im się
osiągnąć swoje cele i pozostać przyjaciółmi?
Czy wiesz, że… soliści baletu tańczą w butach zwanych baletki,
a baletnice – w twardo zakończonych puentach?

13

Opowieści spod prysznica – zestaw
dokumentów

12+

Czas trwania zestawu: 59’ – Zostań w domu , Norwegia/Szwecja 2021;
Thea, Norwegia 2016; Być kimś innym , Wielka Brytania/Norwegia 2020;
Opowieści spod prysznica , Norwegia 2021, lektor, dokument

Dojrzewanie niesie ze sobą zarówno przyjemności, jak i nowe
wyzwania. Jak nastoletni bohaterowie tych dokumentów radzą
sobie z problemami, które spotykają ich w codziennym życiu?
Nieoczekiwana pandemia, spektrum autyzmu czy trudności
z akceptacją swojego ciała to niektóre z problemów, z którymi
borykają się nastoletni bohaterowie. Mimo to starają się patrzeć na
życie przez różowe okulary. W Zostań w domu, pierwszym odcinku
dokumentalnego serialu, nastolatkowie z całego świata opowiadają
o tym, jak pandemia zmieniła ich dotychczasowe życie. Norweżka
Thea i Brytyjka Imogen dzielą się tym, jak epilepsja i autyzm wpływają
na ich codzienność. W Opowieściach spod prysznica nastolatki
i nastolatkowie zwierzają się ze stosunku do swojego ciała i zdradzają
nam problemy wynikające z korzystania z prysznica w szkolnej szatni.
Czy wiesz, że… cosplay z filmu Być kimś innym to wyjątkowa pasja,
podczas której za pomocą przebrań, peruk czy makijażu można
wcielić się w dowolną fikcyjną postać?

Podnieść poprzeczkę
Hækkum rána
reż. Guðjón Ragnarsson
Islandia/Finlandia 2021, 70’, lektor, dokument

Grupa młodych koszykarek z Islandii wraz ze swoim
charyzmatycznym trenerem pragnie udowodnić branży sportowej,
że koszykówka to sport nie tylko dla chłopców. Czy im się uda?
Islandzki trener Brynjar pragnie wychować swoje podopieczne
nie tylko na świetne koszykarki, ale przede wszystkim na silne
dziewczyny, które będą w stanie poradzić sobie z każdym
życiowym wyzwaniem. Dzięki jego nietypowym metodom
zawodniczki szybko stają się najlepsze w swojej lidze, a ich
największym marzeniem jest skonfrontowanie się na boisku
z drużyną chłopaków. Czy dzięki grze w koszykówkę dziewczyny
zaczną pokonywać swoje lęki i staną się bardziej niezależne
i odważne? Czy świat sportu jest gotowy na takie zawodniczki?
Czy wiesz, że… koszykówka jest trzecim najchętniej oglądanym
i śledzonym kobiecym sportem na świecie, zaraz po piłce nożnej
i badmintonie?
Film jest grany również w ramach sekcji Dużym okiem.

MUR/25.09/16:45
MUR/27.09/12:15

MUR/2.10/15:30

12+

KIN/1.10/16:45
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z nosem w książkach
Dla zaczytanych moli książkowych!
W Kinie Dzieci wszyscy uwielbiamy książki i tak
się dobrze składa, że filmy często czerpią ze
wspaniałych historii opowiadanych przez pisarki
i pisarzy. Zobacz, jak Twoi ulubieni bohaterowie
radzą sobie na dużym ekranie. Mamy nadzieję, że
będą Cię tak samo (a może nawet jeszcze bardziej)
bawić i wzruszać! I że poznasz swojego nowego
ulubieńca i po seansie odwiedzisz bibliotekę.

wydarzenia towarzyszące
Kicia Kocia i Edzio – zestaw filmów krótkich
po seansie spotkanie z reżyserką Martą Stóżycką oraz
pozostałymi twórcami serialu Kicia Kocia
24.09 SOBOTA 10:15 KINOTEKA

Many Monkeys – warsztaty (po seansie Moja mama
gorylica)
25.09 NIEDZIELA 12:15 KINOTEKA

Wspólnie z Many Mornings zapraszamy na warsztaty, na
których stworzycie wyjątkowe maskotki. Skarpetkowe
małpki potrafią być wspaniałymi przyjaciółmi.
Na warsztaty obowiązują zapisy – szczegóły na kinodzieci.pl

Pamiętniki Tatusia Muminka
po seansie spotkanie z twórcami
1.10 SOBOTA 10:15 KINOTEKA

Kicia Kocia i Edzio – zestaw filmów
krótkich

4+

Czas trwania zestawu: 52’ – Kicia Kocia poznaje strażaka, Polska 2019;
Kicia Kocia w kosmosie , Polska 2021; Kicia Kocia zostaje policjantką ,
Polska 2021; Edzio i Lucyna. Targ , Francja 2022; Edzio i Lucyna. Muzyka natury
, Francja 2022; Edzio i Lucyna. Spadające gwiazdy , Francja 2022,
dubbing/lektor, animacja

Jak się ubrać, wybierając się w kosmos? Czy gwiazdy potrafią
wskazać właściwą drogę? I jak naprawdę brzmi przyroda?
Odpowiedzi szukajcie razem z Edziem, Lucyną i Kicią Kocią!
O tym, że Gwiazda Północna może być kierunkowskazem dla
zagubionych w lesie nocnych marków, przekona się nietypowe
rodzeństwo: wrażliwy wiewiór Edzio i odważna Lucyna z rodziny
misiów. Ale nie tylko na niebie warto szukać „drogowskazów”.
Rezolutna Kicia Kocia w rozpoznawaniu znaków drogowych
jest niezastąpiona! Tylko co zrobić, gdy zepsuje się sygnalizacja
świetlna? Czy człowiek może zamienić się w… kolory? Kicia Kocia
i Edzio w przystępny i atrakcyjny sposób wyjaśnią najmłodszym
widzom otaczający ich świat.
Czy wiesz, że… książki o Kici Koci Anity Głowińskiej to jedna
z najpopularniejszych serii dla najmłodszych? Do tej pory powstało
ponad 40 historii!

Superrobak – zestaw filmów krótkich

Co dżdżownica dla zabawy potrafi zrobić z samej siebie? Lasso,
skakankę, hula-hoop… A czy dziobak może polecieć w kosmos?
Pierwsze silne i przebojowe, drugie – łagodne i trochę bardziej
bojaźliwe, ale oba stworzenia cenią sobie ponad wszystko
jedno – przyjaźń!
Superdługa, supermocna, a przede wszystkim… niezastąpiona!
Dżdżownica dobrze wie, jak to jest być superbohaterem! Ale gdy zła
jaszczurka za pomocą magii odbierze jej siłę… na ratunek przybędą
przyjaciele! W tym czasie dziobak Jejku-Jejku wyruszy w ekscytującą
podróż na nieznaną planetę, gdzie nie tylko odkryje barwną krainę,
ale też spotka wyjątkowe stworzenie. Tylko jak porozumieć się
z obcym? Czy pomoże mu w tym naprawa rakiety i nauka strzelania
z procy? Co by się nie działo, i dziobak, i dżdżownica zapamiętają
jedno: czy na Ziemi, czy w kosmosie… w grupie siła!

Czy wiesz, że… Superrobak to adaptacja książki Julii Donaldson
i Axela Schefflera – twórców bestsellerowego Gruffalo?

KIN/24.09/10:15
MUR/1.10/13:00
KIN/2.10/14:30

4+

Czas trwania zestawu: 52’ – Superrobak, Wielka Brytania 2021; Dziobak
Jejku-Jejku leci w kosmos, Francja/Belgia 2022, lektor, animacja

MUR/24.09/10:00

z nosem w książkach

Moja mama gorylica
Apstjärnan

15

5+

Pamiętniki Tatusia Muminka
Muumipapa seiklused

5+

reż. Linda Hambäck
Szwecja/Norwegia/Dania 2021, 77’, dubbing, animacja

reż. Ira Carpelan
Finlandia/Polska 2021, 74’, dubbing, animacja

Hamak zamiast łóżka, nauka jazdy samochodem i piknik pod
Małpią Gwiazdą – tak wygląda nowe życie ośmioletniej Jonny,
gdy jej mamą zostaje… ogromna gorylica!

Czy chcecie posłuchać kolejnej opowieści z Doliny Muminków?
Tym razem Tatuś Muminka opowie pogryzionemu przez osy
Muminkowi fascynujące historie ze swojej młodości.

Bystra i wrażliwa Jonna marzy o prawdziwej rodzinie. Mimo że
dom dziecka Czysty Kąt jest przyjaznym i bezpiecznym miejscem,
dziewczynka gotowa jest na zmianę. Gdy jedyną dorosłą osobą
zainteresowaną adopcją okazuje się potężna gorylica, Jonna
ma mieszane uczucia. Źle ubrana, milcząca i do tego mieszka
na… złomowisku! Czy można trafić gorzej? Ośmiolatka szybko
przekonuje się, że pozory mylą, jazda rozklekotanym volvem
sprawia dużą frajdę, a pod grubą sierścią jej nowej opiekunki
kryją się wielkie serce i prawdziwa matczyna miłość. Bohaterki
tworzą zgrany duet i razem stawiają czoła intrygom miejscowego
inwestora. Jak dotąd wycofana Jonna odkrywa w sobie siłę –
w końcu jest córką gorylicy!

Tatusia Muminka wychowywała pozbawiona poczucia humoru,
zrzędliwa Ciotka Paszczaka. Przestrzeganie reguł nigdy nie leżało
jednak w jego naturze – pewnego dnia postanowił zabrać słoik
dżemu i wyruszyć w pełną przygód wyprawę. Poznany po drodze
wynalazca Fredrikson nauczył go, jak skonstruować koło wodne,
a Edward Olbrzym pomógł w wypłynięciu statku na pełne morze.
Razem z Wiercipiętkiem i lekkoduchem Jokiem spotkali straszną
Bukę, która czyhała na bezbronne istoty… ale przecież na pokładzie
był prawdziwy łowca przygód! Tatuś Muminka rzucił się na pomoc…
Ciotce Paszczaka! Czy chory Muminek – słuchając wspomnień taty –
zrozumie, że każda, nawet nieprzyjemna przygoda, to początek
czegoś nowego?

Czy wiesz, że… animacja Moja mama gorylica to adaptacja książki
uznanej szwedzkiej pisarki dla dzieci Fridy Nilsson?

Czy wiesz, że… Pamiętniki Tatusia Muminka to polska koprodukcja
stworzona na podstawie uwielbianych na całym świecie książek
Tove Jansson?

MUR/25.09/10:45

ALT/26.09/12:00

KIN/25.09/10:30

SŁU/25.09/16:00

WIS/26.09/16:45

KIN/1.10/10:15

MUR/2.10/11:45

ADA/26.09/10:00

ŚWI/30.09/10:00

FAL/2.10/11:30

Szur szur ćwir plum! – zestaw filmów
krótkich

5+

Czas trwania zestawu: 45’ – 999 kijanek, Szur szur ćwir plum!, Różowa walizka,
Feralne urodziny ze Skarpetką, Co mi powiedział tata, Moje dwa kółka,
Francja 2016–2019, lektor, aktorski/animacja

Jeśli jesteście ciekawi, w jaki nietypowy sposób można
wykorzystać walizkę, co ukrywa się w nocy pod łóżkiem oraz jak
samemu nauczyć się jazdy na rowerze – zapraszamy do pełnego
odpowiedzi domku na drzewie!
Czy ktoś z Was miał obawy przed pierwszym samodzielnym
wyjazdem na obóz? Albo słyszał dziwne odgłosy wydobywające się
spod łóżka? Odczuwał strach przed nieznanym? Są na to sposoby!
Wszystkowiedzący tata, pomysłowa babcia, wyimaginowany przyjaciel,
a przede wszystkim… mądre książki! Grupka przedszkolnych przyjaciół,
która wolny czas spędza w sekretnym domku na drzewie, wie, że gdy
jedno z nich ma jakiś kłopot, warto sięgnąć po odpowiednią opowieść.
Nie od dziś wiadomo, że na świat najlepiej patrzeć przez różowe
okulary, a wszelkie obawy schować do… różowej walizki.
Czy wiesz, że… niektóre żaby potrafią zmienić kolor swojej skóry
w zależności od nastroju?

KIN/1.10/10:30

z nosem w książkach
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Pokoloruj
nas!
Opowieści Franza
Geschichten vom Franz

6+

reż. Johannes Schmid
Niemcy 2022, 78’, lektor, aktorski

1. Nie bądź miły 2. Nie pytaj o pozwolenie 3. Dobrze wyglądaj – to
tylko niektóre z zasad „prawdziwego” mężczyzny. Ale czy Franz –
podążając za regułami – nie straci po drodze wiernych przyjaciół?
Franz ma dziewięć lat, jest najniższy w klasie, gdy się denerwuje,
jego głos staje się piskliwy, a ponieważ dzięki czuprynie pełnej
blond loków ma wygląd aniołka, często jest mylony z dziewczyną.
Nie przeszkadza to jego najlepszym przyjaciołom: przebojowej
Gabi i pomocnemu Eberhardowi. Miarka się jednak przebiera, gdy
po raz kolejny grupa starszych szkolnych kolegów naigrywa się
z niego. Franz postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i udowodnić
wszystkim, że jest prawdziwym mężczyzną! Czy pomoże mu w tym,
podpatrzony u brata, influencer Hank Haberer i jego zasady „króla
dżungli”? A może Franz przekona się, że najlepszym sposobem na
bycie sobą są akceptujący i oddani przyjaciele?
Czy wiesz, że… film jest oparty na motywach z serii książek słynnej
austriackiej pisarki Christine Nöstlinger?

MUR/1.10/10:30
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kino dzieci gra w zielone
Dla miłośników przyrody!
Kino dzieci gra w zielone to wybór
filmów animowanych i dokumentalnych, które
opowiadają o naturze i o tym, jak możemy
ją lepiej zrozumieć i o nią zadbać. W filmach
pierwszoplanowymi bohaterami będą tym razem nie
ludzie, a zwierzęta i ich międzygatunkowe przyjaźnie
oraz drzewa i kwiaty. Ludzką perspektywą podzielą
się natomiast z Wami młode ekoaktywistki i młodzi
ekoaktywiści. W role czarnych charakterów
wcielą się: globalne ocieplenie, węgiel i plastik.
To filmowe historie, które uwrażliwiają widzki
i widzów na powiązania pomiędzy nami a światem
przyrody i pokazują wartość płynącą z naszej
odpowiedzialności za planetę.

wydarzenia towarzyszące
Waszą przewodniczką po sekcji Kino dzieci gra w zielone
będzie Aneta Chmielińska, pedagożka leśna i twórczyni
podcastu Dzikoprzygody. Aneta w krótkich wstępach
wideo wyjaśni Wam najważniejsze zagadnienia ze świata
przyrody i rozkocha Was we wszystkim, co zielone.

Szlakiem dzikoprzygód – ćwiczenia z rozkochiwania
się w naturze, rodzinny spacer po Ogrodzie Krasińskich
z Anetą Chmielińską
24.09 SOBOTA 13:45 ZBIÓRKA POD KINEM MURANÓW

(po seansie zestawu filmów Dlaczego drzewa gubią swoje
liście jesienią, 5+)
2.10 NIEDZIELA 11:45 ZBIÓRKA POD KINEM MURANÓW

Zabawa w chowanego – zestaw filmów
krótkich

4+

Czas trwania zestawu: 43’ – Zabawa w chowanego , Węgry 2020; Patouille
i nasiona dmuchawca, Francja 2021; Plażowanie , Francja/Belgia 2021;
Katu Katu, Litwa 2021; Chodząc po śniegu, Japonia 2010; Piropiro , Korea
Południowa 2021, lektor/bez dialogów, animacja

Taniec z krabem, śledzenie tajemniczych śladów na śniegu,
metamorfoza gąsienicy, a może lot z dmuchawcem? Przebywając
w otoczeniu przyrody, na pewno nie można się nudzić!
Czy zastanawialiście się kiedyś jak to jest, wznieść się do nieba
razem z dmuchawcem? Mały Patouille marzy o lataniu, podobnie jak
młoda gąsienica, która nie może doczekać się własnych skrzydeł.
Obu stworzeniom przyda się odrobina cierpliwości! Niektórzy
poszukują jednak radości w czymś o wiele prostszym: może to
być zabawny taniec na plaży w towarzystwie kraba, podążanie za
śnieżnymi śladami lub uważna obserwacja przyrody o każdej porze
roku. Wszyscy bohaterowie zestawu Zabawa w chowanego wiedzą,
jak ważna w życiu jest chwila obecna i to, co nas otacza.
Czy wiesz, że… dmuchawce, czyli puszyste „spadochrony”, powstają
z rośliny zwanej mniszkiem lekarskim?

(po seansie filmu Serce dębu, 8+)
Na spacery obowiązują zapisy – szczegóły na kinodzieci.pl

MUR/2.10/13:30

Dlaczego drzewa gubią swoje liście
jesienią – zestaw filmów krótkich

5+

Czas trwania zestawu: 42’ – Dlaczego drzewa gubią swoje liście jesienią,
Francja/Belgia 2022; Legenda o wiośnie, Francja 2021; Mimi i Liza. Ogród,
Słowacja/Czechy 2022, lektor, animacja

Która z roślin przygarnie na zimę pod swoje liście bezbronnego
jeżyka? Jak sprawić, by słońce obudziło się wiosną ze snu? I czy
stare, zepsute przedmioty mogą mieć drugie życie? Sprawdźcie sami!
Kontakt z naturą to jeden z najprostszych i najbardziej wartościowych
sposobów na spędzenie wolnego czasu. To właśnie w magicznym
ogrodzie czeka na Mimi i Lisę niezwykła przygoda, która
nauczy bohaterki znajdowania nowych zastosowań dla starych
i niechcianych przedmiotów. Wyzwanie stoi również przed małym
jeżem, który szuka schronienia przed zimą. Czy naprawdę wszystkie
leśne drzewa są samolubne i odmówią mu pomocy? A może okaże
się, że choćby niewielka przysługa jest w stanie zaowocować czymś
niezwykłym? Przyroda w końcu dobrze wie, co robi, i nie brakuje
jej pomysłowości! Chociażby w tak ważnym temacie jak… pobudka
słońca po zimie!
Czy wiesz, że… największy ogród botaniczny w Polsce
znajduje się w Łodzi? Należy do niego między innymi jedna
z najnowocześniejszych palmiarni w Europie.

MUR/24.09/12:45

kino dzieci gra w zielone

Pajęczaki
Websterovci vo filme

18

6+

Serce dębu
Le Chêne

8+

reż. Katarína Kerekesová
Czechy/Słowacja 2022, 66’, lektor, animacja

reż. Laurent Charbonnier, Michel Seydoux
Francja 2022, 80’, bez dialogów, dokument

Lili ma marzenie: puścić latawiec na wietrze. Ale jak tego dokonać,
gdy jest się tylko małym pajączkiem, a na zewnątrz czyha
gigantyczny CZŁOWIEK?

Skoczne wiewiórki, zaradne chrząszcze i rezolutne myszy polne
– czy może być ciekawsza obsada filmu niż duże grono leśnych
zwierząt, które zostały podpatrzone w ich niesamowitych norkach?

Rudowłosa Lili jest najmłodsza spośród przyjaznej rodziny
pajęczaków. Nieposkromiona wyobraźnia pakuje ją w nie lada
kłopoty! Raz wpadnie do worka z mąką podczas polowania na ćmy,
kiedy indziej wypuści niepostrzeżenie muchy z farmy albo odda
ukochaną gitarę brata pewnemu oszustowi… Jakby tego było mało,
jakiś obcy pająk z Wielkiej Kałuży próbuje się z nią zaprzyjaźnić!
Wszystko to jednak drobiazg w porównaniu z prawdziwym
wyzwaniem – puszczeniem latawca na dworze! A przecież Lili
dobrze wie, że poza bezpiecznym światem na parapecie i swoją
pajęczą siecią czai się mnóstwo zagrożeń, na przykład ogromni
ludzie. A może jednak odrobina odwagi i otwarcie się na innych
wystarczy, by przekonać się, że świat poza znanymi sobie granicami
wcale nie jest taki niebezpieczny?

Jeżeli zdaje Wam się, że las to spokojne, relaksujące miejsce,
jesteście w błędzie! A przynajmniej nie jest tak dla leśnych stworzeń
żyjących w cieniu potężnego dębu. Nocne poszukiwania pożywienia
przez myszy polne grożą porwaniem przez sowę, a burza jest
w stanie w mgnieniu oka zamienić losy najdrobniejszych stworzeń.
Ale tak samo jak u człowieka, u zwierząt również nieprzerwanie
toczy się koło życia, a w lesie nadchodzi wiosna. Jeżeli chcecie
zanurzyć się w prawdziwym świecie dzikich zwierząt, ich troskach,
walkach o przetrwanie i cudownych momentach narodzin, weźcie
głęboki wdech i oddajcie się bezdialogowej leśnej muzycznej poezji
wypływającej prosto z serca dębu.
Czy wiesz, że… najstarszym polskim dębem jest dąb Bolesław?
Szacuje się, że ma około 800 lat!

Czy wiesz, że… najczęściej pająki mają aż osiem oczu!
Chcielibyście tak?

KIN/2.10/15:30

Dziewczyny dla przyszłości: Sabyah,
Fatou – zestaw dokumentów
Girls For Future

9+

Czas trwania zestawu: 50’ – Sabyah walczy z górnictwem węglowym, 25’;
Fatou walczy z niedoborem wody, 25’, Austria/Niemcy/Indie/Indonezja/Senegal/
Bhutan 2021, lektor, dokument

Odważne nastolatki Sabyah i Fatou mają jasno określony cel. Chcą
zatrzymać niszczenie przyrody i sprawić, by im i ludziom wokół nich
żyło się lepiej. Czy dziewczynkom uda się dokonać zmian na lepsze?
Dwie nastolatki – żyjące na różnych kontynentach – próbują ocalić
środowisko naturalne w swojej okolicy. Jedenastoletnia Australijka
Sabyah żyje nad oceanem i stara się przekonać mieszkańców do
ratowania Wielkiej Rafy Koralowej, która znika z powodu zmian
klimatycznych i rosnących temperatur wody. Przyczyniają się do
tego okoliczne kopalnie węgla, w których wielu z miejscowych
pracuje. Czternastoletnia Fatou mierzy się z zupełnie innym
problemem. Mieszka w Senegalu, gdzie na co dzień brakuje wody.
Dziewczyna każdego dnia musi przemierzyć wiele kilometrów, aby
pozyskać wodę dla swojej rodziny. Wówczas zostaje jej już jednak
niewiele czasu na naukę, a marzy, by zostać lekarką.
Czy wiesz, że… według danych UNICEF-u aż 4 miliardy ludzi na
świecie doświadczają niedoboru wody przynajmniej przez miesiąc
każdego roku?

MUR/2.10/10:00

KIN/25.09/14:15
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Stwórz własny bilet
na festiwal Kino Dzieci!

Dziewczyny dla przyszłości: Nina,
Gagan – zestaw dokumentów
Girls For Future

9+

Czas trwania zestawu: 49’ – Nina walczy z plastikowymi odpadami, 24’;
Gagan walczy z zanieczyszczeniem powietrza, 25’, Austria/Niemcy/Indie/
Indonezja/Senegal/Bhutan 2021, lektor, dokument

Choć Nina i Gagan żyją w różnych częściach świata, na sercu leży im
przede wszystkim dobro naszej planety. Robią więc wszystko, aby
przeciwdziałać zanieczyszczeniu środowiska w miejscach, w których
mieszkają. Czy uda im się przekonać dorosłych do walki o lepsze jutro?
Obydwie nastolatki żyją w bardzo zanieczyszczonych rejonach świata.
Dwunastoletnia Nina mieszka w regionie Indonezji zalewanym przez
śmieci z Australii, Europy, Kanady i Stanów Zjednoczonych, w szczególności przez plastik. Trzynastoletnia Gagan mieszka w Indiach,
gdzie ludzie chorują z powodu ogromnego zanieczyszczenia
powietrza spowodowanego masowym wypalaniem pól ryżowych.
Dziewczyny są zdeterminowane, aby uczynić swoje miejsca zamieszkania lepszymi dla wszystkich, zamieniają swój gniew w działanie.
Czy wiesz, że… zanieczyszczenie środowiska plastikiem jest
tak duże, że na Oceanie Spokojnym dryfuje ogromne skupisko
plastikowych odpadów zwane Wielką Pacyficzną Plamą Śmieci?

MUR/29.09/12:15

Animal

11+

reż. Cyril Dion
Francja 2021, 105’, dubbing, dokument

Bella i Vipulan są nastolatkami zaangażowanymi w ochronę
środowiska. Czy uda im się znaleźć przyczyny kryzysu
ekologicznego i zaproponować rozwiązania wspólnie z wybitnymi
ekspertami?
Szesnastolatkowie Bella i Vipulan chcą chronić naturę, a szczególnie
bliski im jest los zwierząt. Są zaniepokojeni tym, jak szybko
postępują zmiany klimatyczne, które niszczą środowisko naturalne
i powodują, że wiele gatunków zwierząt jest zagrożonych
wyginięciem. Wyruszają więc w podróż dookoła świata, aby
dowiedzieć się, co można zrobić, aby chronić środowisko.
W trakcie wyprawy spotykają się z naukowcami (m.in. Jane Goodall),
aktywistami i hodowcami zwierząt, szukając odpowiedzi na pytanie,
jak możemy mądrze współdzielić planetę ze zwierzętami, nie
krzywdząc ich, żyjąc z nimi w harmonii.
Czy wiesz, że… w Polsce również nie brakuje młodych ludzi
zaangażowanych w ratowanie naszej planety? Takim ruchem
społecznym jest między innymi Młodzieżowy Strajk Klimatyczny,
który edukuje na temat zmian klimatycznych.

KIN/2.10/16:00
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pocztówka z Niderlandów
Dla gotowych na kolejną podróż z Kinem Dzieci!
Hoi! Co roku wybieramy kraj lub region,
który w ramach festiwalu poznajemy bliżej.
Wędrowaliśmy już wspólnie z Wami przez
kraje bałtyckie, Włochy, a nawet Indie. W tym
roku zapraszamy do Niderlandów! Poznajcie
najwspanialsze pełne metraże oraz zestawy
krótkich animacji, które powstały w ostatnich
latach w tym kraju. W ramach sekcji proponujemy
najnowsze filmy oraz tytuły wielokrotnie
nagradzane na dziecięcych festiwalach na całym
świecie. Niderlandzkie kino dla młodych widzów
ma się świetnie i od lat wyróżnia się na tle
europejskiej kultury dla dzieci.

wydarzenia towarzyszące
Jonas i morze – zestaw filmów krótkich
seans z muzyką na żywo w aranżacji i wykonaniu Projektu
Muzyka, tria muzyków i pedagogów: Aleksandry
Kapuścińskiej, Aleksandry Korpak i Jana Korpaka
25.09 NIEDZIELA 10:30 KINO MURANÓW
1.10 SOBOTA 10:00 KINO MURANÓW

Jonas i morze – zestaw filmów krótkich

Rintje 2 – zestaw filmów krótkich

Czas trwania zestawu: 30’: Rower, Niderlandy 2018; Wiosna, Niderlandy 2012;
Pan Papier wychodzi na spacer, Belgia/Niderlandy 2018; Sabaku, Niderlandy 2016;
Jonas i morze, Niderlandy 2015, lektor na żywo, animacja

Czas trwania zestawu: 40’ – Babcia, Abażur, Pieskowy rap, Praca, Kartka
walentynkowa, Ptaszek, Papierki po cukierkach, Hot dog, Niderlandy 2021,
lektor, animacja

Każdy z filmów w zestawie jest okazją, żeby zaczerpnąć świeżego
powietrza, nie wychodząc z kina! Ich bohaterowie spacerują,
pływają, jeżdżą na rowerze, a nawet latają.

Na psa Rintje i jego przyjaciół na każdym kroku czekają nowe
wyzwania i przygody. Walentynki, sesja fotograficzna w szkole
albo konkurs talentów – każdy dzień niesie ze sobą mnóstwo
frajdy!

W Rowerze dziewczynka z czerwonym szalikiem uczy się jeździć
na dwóch kółkach, a przy okazji okrąży cały świat. W filmie Wiosna
kolorowa przyroda budzi się do życia przy akompaniamencie
rytmicznej muzyki. Będziemy również towarzyszyć Panu Papierowi
i jego psu podczas wycieczki i łowienia ryb, żeby za chwilę spotkać
niezwykłego ptaka o imieniu Sabaku. Kolorowe, inne od wszystkich
zwierzątko przyjaźniło się z bawołem, ale teraz musi znaleźć
nowego towarzysza. Poza nim poznamy także Jonasa. Chłopiec
marzy o tym, żeby stać się częścią morza, bo tylko tam czuje się jak
ryba w wodzie. Przekonajcie się sami, czy mu się to uda.
Czy wiesz, że… reżyserka filmu Jonas i morze, Marlies van der
Wel, wykorzystała do jego stworzenia przedmioty samodzielnie
znalezione na plaży? Później połączyła je z animacją za pomocą
techniki kolażu.

Sekcja Pocztówka z Niderlandów powstała w ramach
partnerstwa z Ambasadą Królestwa Niderlandów
w Warszawie.

4+

Czarno-biały kundelek nieustannie odkrywa świat na nowo. Pilnie
uczy się w szkole, jednak największą frajdę sprawiają mu chwile
po ostatnim dzwonku. Wraz z babcią bawi się w chowanego
i dowiaduje się, dlaczego ta nie umie już dotrzymać mu tempa.
W sklepie przekonuje się za to, że na ulubione smakołyki trzeba
niekiedy zapracować. Jego najlepsi przyjaciele (Henriëtte i Tobias)
potrafią zaś zmienić jego kołnierz ochronny na szyję w kolorowy
abażur, a później wysłać mu dla żartu kartkę walentynkową. On sam
w rewanżu przebiera swojego kolegę jamnika za hot doga. W psim
miasteczku, gdzie walutą w lokalnym sklepiku są monety z kośćmi,
Rintje nie ma czasu nawet na chwilę nudy!
Czy wiesz, że… wzory na psim nosie są tak niepowtarzalne jak
odciski palca?

MUR/25.09/10:30
MUR/1.10/10:00

4+

KIN/25.09/15:15

pocztówka z Niderlandów

Pim i Pom
Pim & Pom: Her Grote Avontour

21

5+

Alfie, mały wilkołak
Dolfje Weerwolfje

7+

Niesforny Bram
Brammetje Baas

7+

reż. Gioia Smid
Niderlandy 2014, 70’, dubbing, animacja

reż. Joram Lürsen
Niderlandy 2011, 95’, lektor, aktorski

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

Pim i Pom, para kocich przyjaciół, wybierają się na wycieczkę do
lasu z siostrami Tracy i Stacy. Niestety, gubią w nim drogę. Czy uda
im się spaść na cztery łapy, a ich przyjaźń przetrwa?

Alfie dostał na siódme urodziny prezent, którego zupełnie się nie
spodziewał. Wyrastają mu uszy, a jego ciało pokrywa futerko.
Czy chłopcu uda się ukryć przed innymi, że czasami staje się
wilkołakiem?

Siedmioletni, nieco roztargniony Bram po raz pierwszy idzie do
szkoły. Chłopcu niełatwo jednak usiedzieć w ławce, gdy w głowie
krąży tysiąc pomysłów na minutę, a lekcja trwa aż trzy kwadranse!

Nierozłączni Pim i Pom mają przed sobą wielką przygodę. Dzięki
wskazówkom sowy i dołączeniu do uroczystego kolorowego
orszaku trafiają do miasta, jednak okazuje się, że są w zupełnie
nieznanej, odległej dzielnicy. Sympatyczne koty staną też przed
inną próbą – mają bowiem różne charaktery. Rezolutny, odważny
Pim chce wniknąć w szeregi dachowców wygrzewających się na
budynkach i stołujących się na targach rybnych, a zachowawczy
Pom woli usunąć się w cień. Pełna przygód droga do domu nauczy
ich, czym jest przyjaźń i gotowość do niesienia pomocy innym.
Nie warto drzeć ze sobą kotów!
Czy wiesz, że… koty widzą w ciemności znacznie lepiej niż
człowiek? Do orientacji w terenie wykorzystują wąsy zwane
wibrysami.

MUR/27.09/17:00

Gdy dotknie srebra – ucieka w podskokach. Nocą, mimo chłodu,
chodzi na czworakach i wyje wniebogłosy. Poluje też na kury
sąsiadki, która przerażona zatrudnia specjalistów, żeby złapać
intruza. Rano po długich zębach, futrze i uszach nie ma jednak
śladu, a Alfie znów staje się nieśmiałym siedmiolatkiem. Niestety, za
każdym kolejnym razem coraz trudniej ukryć, że chłopiec zamienia
się w wilkołaka. Choć starszy brat trzyma język za zębami, rodzice
przeczuwają, że coś się dzieje. To, że Alfie jest inny, przestaje być
jednak powodem do wstydu. Przecież nie wszyscy muszą być tacy
sami, a poza tym kto ustala, czym jest normalność?
Czy wiesz, że… film powstał na podstawie serii książek Paula
von Loona, której pierwsza część ukazała się ponad 25 lat temu?
O Alfiem opowiadają także dwa musicale!

MUR/27.09/12:00

Bycie pierwszoklasistą to nie lada wyzwanie. Trzeba nauczyć się
pisać piórem, dodawać w słupku i skakać przez kozła na WF-ie.
Bram próbuje dotrzymać tempa kolegom, ale nie zawsze pozwalają
na to jego głowa i ciało. Nogi same chcą machać, a spisywanie nazw
wynalazków to znacznie ciekawsze zajęcia od matematyki! Rodzice
i wychowawca, pan Rybka, próbują zrozumieć chłopca, jednak nie
zawsze jest to proste. Rozbite kubki i nieodrobione zadania domowe
nie zasługują przecież na pochwałę. Promyk nadziei przynosi nowy
nauczyciel. Najważniejsza lekcja dotycząca tego, że niesforny nie
znaczy gorszy, czeka nie tylko Brama, ale i jego wychowawcę!
Czy wiesz, że… przygody siedmioletniego chłopca zostały po raz
pierwszy opisane w komiksie, który ukazał się ponad 15 lat temu?
Jego autorką jest Tamara Bos.

MUR/27.09/10:15
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Zielona szkoła
Uilenbal

22

7+

Angel
Engel

8+

Jackie i Oopjen
Jackie & Oopjen

8+

reż. Simone van Dusseldorp
Niderlandy 2016, 80’, dubbing, aktorski

reż. Dennis Bots
Niderlandy 2020, 91’, lektor, aktorski

reż. Annemarie van de Mond
Niderlandy 2020, 90’, lektor, aktorski

Ośmioletnia Meral jeszcze nie zdążyła oswoić się z przeprowadzką
do nowego miasta, a już wyjeżdża na zieloną szkołę. Jej kompanką
na wycieczce będzie myszka Pipip. Co się stanie, gdy zwierzątko
zniknie?

Pewnego dnia w ręce dziesięcioletniej Angel trafia magiczny zegarek.
Dzięki jego mocom spełniają się jej wszystkie życzenia – nawet te
największe. Tylko czy dziewczynka będzie z niego mądrze korzystać?

Nowa przyjaciółka rezolutnej Jackie ucieka z XVII-wiecznego
obrazu – i to dosłownie! Oopjen z portretu wiszącego
w niderlandzkim muzeum prosi ją o pomoc w znalezieniu siostry.
Czy misja zakończy się sukcesem?

Dziewczynka cieszy się na przygodę z kolegami, lecz początkowo
trudno im znaleźć wspólny język. Vito chce przypieczętować
nową znajomość specjalną umową, a Jason nie jest zbyt chętny do
rozmowy. Podróż do leśnego pensjonatu to szansa na ich bliższe
poznanie, ale Meral dla otuchy bierze jeszcze ze sobą myszkę,
znalezioną w pokoju. Pipip, bo tak nazywa się zwierzątko, powinna
jednak żyć na wolności. Gdy po wypuszczeniu schwyta ją przebiegła
sowa, Maral wraz z paczką ruszają na poszukiwanie towarzyszki.
To będzie początek niezwykłej przyjaźni, ale też lekcja przyrody,
orientacji w terenie i… muzyki!

Dzięki przypadkowo znalezionemu magicznemu zegarkowi
wszystko, o czym pomyśli Angel, spełni się błyskawicznie. Jej pokój
wreszcie będzie posprzątany, a szafa wypełni się nowymi ubraniami.
Możliwość wyczarowania wszystkiego – od kuca szetlandzkiego
po prezenty dla kolegów z klasy – szybko wymknie się jednak spod
kontroli. Przekonajcie się sami, czy spełnione marzenia w nadmiarze
to szczyt szczęścia!
Czy wiesz, że… z ankiety przeprowadzonej w 2019 roku wynika,
że uczniowie polskich szkół podstawowych najczęściej marzą
o podróżach i zdobyciu zawodu (14% wskazań). Pragną także
własnego zwierzątka i szczęścia dla świata i innych ludzi (9% wskazań).

Czy wiesz, że… serce myszy bije nawet 700 razy na minutę,
czyli siedem razy szybciej niż u dorosłego człowieka?

Dwunastoletnia Jackie dobrze zna muzeum, w którym pracuje jej
mama. Dziewczynka stanie tam przed dużym wyzwaniem. Oopjen,
kobieta namalowana na obrazie Rembrandta, który właśnie trafił do
zbiorów instytucji, wychodzi z jego ram. Za ucieczką stoi konkretny
powód: dama z XVII wieku prosi Jackie o pomoc w znalezieniu
zaginionej siostry. Zadanie nie jest proste: na tropie Oopjen są
pracownicy muzeum, a jej samej trudno przyzwyczaić się do nowej
rzeczywistości. Kiedyś nie było przecież suszarek, komputerów
i telefonów, a potrzeb nie załatwiało się w toalecie. Jackie i Oopjen
to pełna przygód lekcja historii i empatii. Sztuką jest, żeby
zrozumieć starszą koleżankę, żyjącą 380 lat temu!
Czy wiesz, że… Rijksmuseum w Amsterdamie, gdzie nakręcono film,
odwiedza rocznie aż 2,7 miliona turystów?
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KIN/1.10/10:45

KIN/24.09/15:15
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24.09 sobota
Kino Muranów

Kinoteka

10:00 4+

SUPERROBAK – ZESTAW FILMÓW
KRÓTKICH, 52’

10:15

10:15

MAMA MU WRACA DO DOMU, 63’

10:45 6+

4+

10:30 8+

OSTATNI SEANS, 110’

10:45 6+

NAWET MYSZY IDĄ DO NIEBA, 87’

11:45

БАСЯ – НАБІР КОРОТКОМЕТРАЖНИХ
ФІЛЬМІВ, 55’

4+

12:00 6+

12:45 5+

25.09 niedziela

4+

DLACZEGO DRZEWA GUBIĄ SWOJE
LIŚCIE JESIENIĄ – ZESTAW FILMÓW
KRÓTKICH, 41’

BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO
I MAI. SEKRET RODZINY VON BROMS, 81’

11:00

9+

LATO, KIEDY NAUCZYŁAM SIĘ LATAĆ, 85’

12:15

5+

ERNEST I CELESTYNA 2 – ZESTAW
FILMÓW KRÓTKICH, 48’

UA

BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO
I MAI. TAJEMNICA SKORPIONA, 83’
OT WA RC I E F E S T I WA LU
PR ZED SEANSEM ~30’

KICIA KOCIA I EDZIO – ZESTAW
FILMÓW KRÓTKICH, 52’

12:30 9+

ŻYCIE WEDŁUG NINO, 77’

13:30 4+

BELLA W BRZUSZKU – ZESTAW
FILMÓW KRÓTKICH, 39’

13:45 4+

GWIAZDKA KLARY MUU, 68’

14:15

4+

MAMA MU WRACA DO DOMU, 63’

15:15

8+

ANGEL, 91’

13:00 9+

SUPA MODO, 74’

15:45 11+

MŁODZIEŻOWA LIGA MISTRZÓW, 90’

13:15

6+

DZIECI Z BULLERBYN, 91’

16:30 7+

GANDHI & SPÓŁKA, 101’

14:00 9+

MECZ O WSZYSTKO, 90’

17:15

10+ DOM NA WZGÓRZU, 105’

14:45 10+ TAŃCZĄC DLA CIEBIE – ZESTAW
DOKUMENTÓW, 71’

Służewski Dom Kultury

15:00 10+ GDZIE JEST ANNE FRANK, 99’
15:15

6+

ДЕТЕКТИВ БРУНО, 110’

16:15

4+

GORDON I PADDY, 65’

16:45 5+

UA

16:00 4+

NAJLEPSZE URODZINY KRÓLIKA
KAROLA, 75’

18:00 9+

MECZ O WSZYSTKO, 90’

Kino Muranów
10:00 6+

DETEKTYW BRUNO, 110’

10:15

BASIA – ZESTAW FILMÓW KRÓTKICH, 55’

4+

12+ COMEDY QUEEN, 94’

17:45

10+ MADDY MODELKA, 59’

Stacja Falenica
11:00

6+

SZKOŁA MAGICZNYCH ZWIERZĄT, 89’

11:30

9+

GŁOWA PEŁNA CIEBIE, 82’

13:00 4+

NAJLEPSZE URODZINY KRÓLIKA
KAROLA, 75’

13:30 6+

BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO
I MAI. SEKRET RODZINY VON BROMS , 81’

15:00 9+

LATO, KIEDY NAUCZYŁAM SIĘ LATAĆ, 85’

15:30 4+

BASIA – ZESTAW FILMÓW
KRÓTKICH, 55’

4+

13:00 6+

NAJLEPSZE URODZINY KRÓLIKA
KAROLA, 75’
BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO
I MAI. TAJEMNICA SKORPIONA, 83’

Kino Wisła
12:00 9+

GŁOWA PEŁNA CIEBIE, 82’

14:00 6+

SZKOŁA MAGICZNYCH ZWIERZĄT, 89’

10:30 5+

MOJA MAMA GORYLICA, 77’

10:45 8+

JACKIE I OOPJEN, 90’
BRUDNA ROBOTA, 83’

JONAS I MORZE – ZESTAW FILMÓW
KRÓTKICH , 30’

10:45 5+

PAMIĘTNIKI TATUSIA MUMINKA, 74’

12:15

11:30

9+

8+

DZIKI ZACHÓD CALAMITY JANE, 82’

12:30 6+

12:00 6+

ZUPA FRANZY – ZESTAW FILMÓW
KRÓTKICH, 44’

BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO
I MAI. TAJEMNICA SKORPIONA, 83’

12:45 4+

BASIA – ZESTAW FILMÓW KRÓTKICH, 55’

12:15

MECZ O WSZYSTKO, 90’

14:00 6+

DZIECI Z BULLERBYN, 91’

12:30 6+

ДЕТЕКТИВНЕ БЮРО ЛАССЕ ТА МАЇ.
ГРАБIЖНИК З ПОТЯГУ, 82’

14:15

9+

13:15

WIELKA WYPRAWA MOLLY, 70’

DZIEWCZYNY DLA PRZYSZŁOŚCI:
SABYAH, FATU – ZESTAW
DOKUMENTÓW, 49’

15:15

4+

RINTJE 2 – ZESTAW FILMÓW
KRÓTKICH, 40’

9+

4+

13:45 9+

LATO, KIEDY NAUCZYŁAM SIĘ LATAĆ, 85’

14:30 6+

JAK OCALIĆ SMOKA, 82’

15:00 8+

NOC Z DRESZCZYKIEM, 87’

15:15

9+

AIKIDDO – ZESTAW DOKUMENTÓW, 63’

16:15

9+

ЗАВЕЛИКИЙ ДЛЯ КАЗОК, 105’

UA

15:30 4+

YAKARI I WIELKA PODRÓŻ, 83’

16:00 9+

FILM DLA KOSMITÓW, 73’

16:30 11+

CZEŚĆ, TAPIR!, 88’

UA

16:30 10+ IKAR, 76’
16:45 12+ BALETMISTRZE, 75’
17:00 4+

Dom Kultury Świt
11:00

PRZYTUL MNIE. POSZUKIWACZE
MIODU, 70’

10:30 4+

YUKU I MAGICZNY KWIAT, 65’

17:30

Kinoteka
10:00 4+

NAJLEPSZE URODZINY KRÓLIKA
KAROLA, 75’

Służewski Dom Kultury
16:00 5+

PAMIĘTNIKI TATUSIA MUMINKA, 74’

18:00 9+

GŁOWA PEŁNA CIEBIE, 82’

Stacja Falenica
11:00

4+

MAMA MU WRACA DO DOMU, 63’

11:30

9+

DZIKI ZACHÓD CALAMITY JANE, 82’

Dom Kultury Świt
11:00

9+

LATO, KIEDY NAUCZYŁAM SIĘ LATAĆ, 85’

13:00 6+

SZKOŁA MAGICZNYCH ZWIERZĄT, 89’

13:00 9+

ZA DUŻY NA BAJKI, 105’

13:30 4+

GWIAZDKA KLARY MUU, 68’

15:15

PRZYTUL MNIE. POSZUKIWACZE
MIODU, 70’

12:00 4+

NAJLEPSZE URODZINY KRÓLIKA
KAROLA, 75’

DZIECI Z BULLERBYN, 91’

14:00 9+

MECZ O WSZYSTKO, 90’

4+

15:30 6+

Kino Wisła

Kino Ada

Kino Ada
12:30 4+

MAMA MU WRACA DO DOMU, 63’

12:30 5+

YUKU I MAGICZNY KWIAT, 65’

15:00 9+

GŁOWA PEŁNA CIEBIE, 82’

15:00 6+

BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO
I MAI. TAJEMNICA SKORPIONA, 83’

18:00 9+

DZIKI ZACHÓD CALAMITY JANE, 82’

18:00 10+ MOJE ŻYCIE TO CYRK, 100’

legenda:
spotkanie z twórcami ok. 45’ seans przyjazny sensorycznie AD seans z audiodeskrypcją
seans z muzyką na żywo UA seans z lektorem ukraińskim
konkurs główny
konkurs filmowych odkryć
konkurs krótkich dokumentów
droga na północ – dokumenty z Norwegii, Szwecji i Finlandii
z nosem w książkach
kino dzieci gra w zielone
pocztówka z Niderlandów
krótkie historie
ulubieńcy festiwali
dookoła świata
klasyka kina dziec

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia
zmian w programie. Aktualne informacje na kinodzieci.pl
i stronach kin festiwalowych.

26.09 poniedziałek

27.09 wtorek

Kino Muranów

Kino Muranów

10:00 4+

PRZYTUL MNIE. POSZUKIWACZE MIODU, 70’

10:00 4+

10:15

YUKU I MAGICZNY KWIAT, 65’

10:15

BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO I MAI. RABUŚ
Z POCIĄGU, 82’

12:00 7+

11:45

5+
6+

12:15

7+

10:00 4+

BASIA – ZESTAW FILMÓW KRÓTKICH, 55’

NIESFORNY BRAM, 83’

10:15

6+

BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO I MAI.
TAJEMNICA SKORPIONA, 83’

11:30

6+

NAWET MYSZY IDĄ DO NIEBA, 87’

12:15

8+

BRUDNA ROBOTA, 83’

ALFIE, MAŁY WILKOŁAK, 95’

12+ BALETMISTRZE, 75’

MECZ O WSZYSTKO, 90’

17:00 5+

PIM I POM, 70’

16:45 8+

SERCE MOTYLA, 105’

17:15

KARLA I NORDHAL – ZESTAW DOKUMENTÓW, 49’

16:45 7+

CZAPKA, 85’

17:00 9+

GŁOWA PEŁNA CIEBIE, 82’

BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO I MAI.
RABUŚ Z POCIĄGU, 82’

10:15

ZIELONA SZKOŁA, 80’

ZA DUŻY NA BAJKI, 105’

12:00 9+

MECZ O WSZYSTKO, 90’

17:00 7+

CZAPKA, 85’

17:00 9+

ZA DUŻY NA BAJKI, 105’

17:15

LATO, KIEDY NAUCZYŁAM SIĘ LATAĆ, 85’

17:15

PRZYTUL MNIE. POSZUKIWACZE MIODU, 70’

8+

17:00 10+ GDZIE JEST ANNE FRANK, 99’

10:15

6+

DZIECI Z BULLERBYN, 91’

12:15

9+

GŁOWA PEŁNA CIEBIE, 82’

17:00 10+ BELLE, 121’
17:15

4+

Kinoteka
10:00 6+
11:45

9+
9+

4+

Centrum Kultury „Alternatywy”
GŁOWA PEŁNA CIEBIE, 82’

10:00 9+

ZA DUŻY NA BAJKI, 105’

SZKOŁA MAGICZNYCH ZWIERZĄT, 89’

12:15

DZIECI Z BULLERBYN, 91’

NAJLEPSZE URODZINY KRÓLIKA KAROLA, 75’

12:00 6+

12:00 5+

PAMIĘTNIKI TATUSIA MUMINKA, 74’

17:30

17:30

BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO I MAI.
TAJEMNICA SKORPIONA, 83’

Stacja Falenica
16:00 6+

BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO I MAI. RABUŚ
Z POCIĄGU, 82’

16:30 9+

DROGI PANIE DYKTATORZE, 93’

10+ MOJE ŻYCIE TO CYRK, 100’

PAMIĘTNIKI TATUSIA MUMINKA, 74’

12:30 6+

BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO I MAI. RABUŚ
Z POCIĄGU, 82’

18:00 4+

MAMA MU WRACA DO DOMU, 63’

Stacja Falenica

16:00 6+

DETEKTYW BRUNO, 110’

16:00 4+

BASIA 2 – ZESTAW FILMÓW KRÓTKICH, 45’

16:30 4+

GORDON I PADDY, 65’

16:30 9+

JESTEM WILLIAM, 86’

17:30

BASIA – ZESTAW FILMÓW KRÓTKICH, 55’

Służewski Dom Kultury
4+

Dom Kultury Świt
10:30 6+

Kino Ada
10:00 5+

6+

Stacja Falenica

Kino Wisła
PAMIĘTNIKI TATUSIA MUMINKA, 74’

Centrum Kultury „Alternatywy”

10:00 9+

10:00 4+

16:45 5+

Kinoteka
7+

NAJLEPSZE URODZINY KRÓLIKA KAROLA, 75’

Centrum Kultury „Alternatywy”

6+

Kino Muranów

YAKARI I WIELKA PODRÓŻ, 83’

12:00 9+

Kinoteka

28.09 środa

BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO I MAI.
TAJEMNICA SKORPIONA, 83’

Dom Kultury Świt
10:30 6+

SZKOŁA MAGICZNYCH ZWIERZĄT, 89’

17:00 5+

YUKU I MAGICZNY KWIAT, 65’

16:45 4+

BASIA – ZESTAW FILMÓW KRÓTKICH, 55’

Kino Wisła

Kino Wisła
16:45 6+

DETEKTYW BRUNO, 110’

Służewski Dom Kultury
11:00

9+

Kino Ada
10:00 4+

BASIA – ZESTAW FILMÓW KRÓTKICH, 55’

12:30 6+

SZKOŁA MAGICZNYCH ZWIERZĄT, 89’

19:00 10+ BELLE, 121’

MECZ O WSZYSTKO, 90’

Kino Ada
10:00 4+

PRZYTUL MNIE. POSZUKIWACZE MIODU, 70’

12:30 9+

ZA DUŻY NA BAJKI, 105’

30.09 piątek

29.09 czwartek
Kino Muranów

Kinoteka

Kino Muranów

10:00 4+

MAMA MU WRACA DO DOMU, 63’

10:00 4+

NAJLEPSZE URODZINY KRÓLIKA KAROLA, 75’

10:00 6+

DETEKTYW BRUNO, 110’

10:15

6+

DZIECI Z BULLERBYN, 91’

11:45

SZKOŁA MAGICZNYCH ZWIERZĄT, 89’

10:15

4+

BASIA 2 – ZESTAW FILMÓW KRÓTKICH, 45’

11:30

9+

ZA DUŻY NA BAJKI, 105’

17:00 9+

MECZ O WSZYSTKO, 90’

11:30

6+

12:15

9+

DZIEWCZYNY DLA PRZYSZŁOŚCI: NINA,
GAGAN – ZESTAW DOKUMENTÓW, 49’

17:15

NOC Z DRESZCZYKIEM, 87’

12:15

9+

17:00 9+

WOJNA NA DESKI, 80’

17:15

YUKU I MAGICZNY KWIAT, 65’

5+

Centrum Kultury „Alternatywy”
10:00 5+

YUKU I MAGICZNY KWIAT, 65’

12:00 6+

BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO
I MAI. TAJEMNICA SKORPIONA, 83’

6+
8+

Dom Kultury Świt
10:30 4+

GORDON I PADDY, 65’

17:00 9+

GŁOWA PEŁNA CIEBIE, 82’

Kino Wisła
16:45 6+

18:00 10+ BELLE, 121’

Stacja Falenica
16:00 6+
16:30 4+

BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO
I MAI. TAJEMNICA SKORPIONA, 83’

9+

10:00 6+

SZKOŁA MAGICZNYCH ZWIERZĄT, 89’

12:00 11+

MŁODZIEŻOWA LIGA MISTRZÓW, 90’

LATO, KIEDY NAUCZYŁAM SIĘ LATAĆ, 85’

16:45 6+

SZKOŁA MAGICZNYCH ZWIERZĄT, 89’

16:00 4+

NAJLEPSZE URODZINY KRÓLIKA KAROLA, 75’

17:15

KAPITAN NOVA, 85’

17:45

BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO
I MAI. TAJEMNICA SKORPIONA, 83’

6+

Centrum Kultury „Alternatywy”
10:00 4+

PRZYTUL MNIE. POSZUKIWACZE MIODU, 70’

12:00 9+

MECZ O WSZYSTKO, 90’

17:30

SZKOŁA MAGICZNYCH ZWIERZĄT, 89’

6+

Kino Ada

ZA DUŻY NA BAJKI, 105’

9+

Dom Kultury Świt
10:00 5+

PAMIĘTNIKI TATUSIA MUMINKA, 74’

17:00 4+

PRZYTUL MNIE. POSZUKIWACZE MIODU, 70’

Kino Wisła
16:45 9+

Stacja Falenica

10:00 6+

NAWET MYSZY IDĄ DO NIEBA, 87’

16:00 9+

MECZ O WSZYSTKO, 90’

12:30 9+

SUPA MODO, 74’

16:30 4+

YAKARI I WIELKA PODRÓŻ, 83’

NAJLEPSZE URODZINY KRÓLIKA KAROLA, 75’

Służewski Dom Kultury
11:00

BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO
I MAI. RABUŚ Z POCIĄGU, 82’

Kinoteka
BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO
I MAI. TAJEMNICA SKORPIONA, 83’

ZA DUŻY NA BAJKI, 105’

Kino Ada
10:00 4+

YAKARI I WIELKA PODRÓŻ, 83’

12:30 6+

DZIECI Z BULLERBYN, 91’

Służewski Dom Kultury
17:30

6+

BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO
I MAI. TAJEMNICA SKORPIONA, 83’

legenda:
spotkanie z twórcami ok. 45’ seans przyjazny sensorycznie AD seans z audiodeskrypcją
seans z muzyką na żywo UA seans z lektorem ukraińskim
konkurs główny
konkurs filmowych odkryć
konkurs krótkich dokumentów
droga na północ – dokumenty z Norwegii, Szwecji i Finlandii
z nosem w książkach
kino dzieci gra w zielone
pocztówka z Niderlandów
krótkie historie
ulubieńcy festiwali
dookoła świata
klasyka kina dziec

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia
zmian w programie. Aktualne informacje na kinodzieci.pl
i stronach kin festiwalowych.

1.10 sobota
Kino Muranów
10:00 4+

JONAS I MORZE – ZESTAW FILMÓW
KRÓTKICH, 30’

10:15

NAJLEPSZE URODZINY KRÓLIKA
KAROLA, 75’

4+

10:30 6+

OPOWIEŚCI FRANZA, 78’

10:45 4+

BASIA 2 – ZESTAW FILMÓW
KRÓTKICH, 45’

11:30

ZUPA FRANZY – ZESTAW FILMÓW
KRÓTKICH, 44’

6+

Kinoteka
10:15

Я – ВІЛЬЯМ, 86’

12:15

GŁOWA PEŁNA CIEBIE, 82’

9+

13:00 4+
9+

14:15

10+ TAŃCZĄC DLA CIEBIE – ZESTAW
DOKUMENTÓW, 71’

14:30 6+

UA

DETEKTYW BRUNO, 110’

16:00 4+

ВЕЛИКА ПРИГОДА МОНСТРА
МОЛЛІ, 70’

16:45 11+

SAFIYA FILM – ZESTAW
DOKUMENTÓW, 45’

17:15

10+ IKAR, 76’

17:45

4+

BELLA W BRZUSZKU – ZESTAW
FILMÓW KRÓTKICH, 39’

SERCE DĘBU, 80’

10:15

10:30 5+

SZUR SZUR ĆWIR PLUM! – ZESTAW
FILMÓW KRÓTKICH, 45’

10:15

4+

PRZYTUL MNIE. POSZUKIWACZE
MIODU, 70’

10:30 5+

YUKU I MAGICZNY KWIAT, 65’

10:45 7+

ZIELONA SZKOŁA, 80’

10:15

4+

10:45 8+

11:45

SZKOŁA MAGICZNYCH ZWIERZĄT, 89’

БАСЯ 2 – НАБІР КОРОТКОМЕТРАЖНИХ
ФІЛЬМІВ, 45’

KARLA I NORDHAL – ZESTAW
DOKUMENTÓW, 49’
DETEKTYW BRUNO, 110’

6+

14:30 4+

NAJLEPSZE URODZINY KRÓLIKA
KAROLA, 75’

14:45 9+

FILM DLA KOSMITÓW, 73’

15:00 4+
16:15

9+

UA

NAJLEPSZE URODZINY KRÓLIKA
KAROLA, 75’

Stacja Falenica
11:00

5+

YUKU I MAGICZNY KWIAT, 65’

11:30

6+

JAK OCALIĆ SMOKA, 82’

13:30 4+

WIELKA WYPRAWA MOLLY, 70’

15:30 10+ BELLE, 121’

10:45 6+

DZIECI Z BULLERBYN, 91’

11:30

11:45

5+

MOJA MAMA GORYLICA, 77’

12:00 9+

GŁOWA PEŁNA CIEBIE, 82’

SZKOŁA MAGICZNYCH ZWIERZĄT, 89’

12:15

12:00 4+

PRZYTUL MNIE. POSZUKIWACZE
MIODU, 70’

HISTORIE MISIÓW ŁASUCHÓW –
ZESTAW FILMÓW KRÓTKICH, 40’

13:30 10+ SŁOŃCE I CÓRKA, 84’
14:30 4+

WZGÓRZE SEKRETÓW, 122’

KICIA KOCIA I EDZIO – ZESTAW
FILMÓW KRÓTKICH, 52’

13:30 4+

14:45 8+

MUMIA DUMMIE, 80’

15:30 6+

PAJĘCZAKI, 66’

16:00 11+

ANIMAL, 105’

16:30 9+

SUPA MODO, 74’

BRUDNA ROBOTA, 83’

ZABAWA W CHOWANEGO – ZESTAW
FILMÓW KRÓTKICH, 43’

13:45 9+

FILM DLA KOSMITÓW, 73’

14:00 6+

BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO
I MAI. SEKRET RODZINY VON BROMS, 81’

14:45 8+

OSTATNI SEANS, 110’

15:00 5+

YUKU I MAGICZNY KWIAT, 65’

15:30 12+ OPOWIEŚCI SPOD PRYSZNICA –
ZESTAW DOKUMENTÓW, 59’

17:00 9+

LATO, KIEDY NAUCZYŁAM SIĘ LATAĆ, 85’

15:45 4+

GWIAZDKA KLARY MUU, 68’

16:00 6+

17:00 9+

Dom Kultury Świt
13:00 9+

AD

4+

MAMA MU WRACA DO DOMU, 63’

SZKOŁA MAGICZNYCH ZWIERZĄT, 89’

4+

6+

NIE BOJĘ SIĘ! – ZESTAW FILMÓW
KRÓTKICH, 50’

12:00 6+

13:00 6+

11:00

UA

4+

12:45 10+ THOM & STOFFEL – ZESTAW
DOKUMENTÓW, 50’

Służewski Dom Kultury

AD

BASIA – ZESTAW FILMÓW KRÓTKICH, 55’
MECZ O WSZYSTKO, 90’

10:00 4+

PRZYTUL MNIE. POSZUKIWACZE
MIODU, 70’

12:30 9+

LATO, KIEDY NAUCZYŁAM SIĘ LATAĆ, 85’

15:00 6+

BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO
I MAI. TAJEMNICA SKORPIONA, 83’

13:00 9+

5+

12:30 6+

Kino Wisła
12:00 6+

BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO
I MAI. TAJEMNICA SKORPIONA, 83’

14:00 4+

PRZYTUL MNIE. POSZUKIWACZE
MIODU, 70’

PRZYTUL MNIE. POSZUKIWACZE
MIODU, 70’

CHARLIE CHAPLIN – ZESTAW FILMÓW
NIEMYCH, 48’
Z A M K N I Ę C I E F E S T I WA L U
P R ZE D S E A N S E M ~ 3 0 ’

17:00 6+

DZIECI Z BULLERBYN, 91’

JESTEM WILLIAM, 86’

11:00

9+

ZA DUŻY NA BAJKI, 105’

13:15

6+

BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO
I MAI. RABUŚ Z POCIĄGU, 82’

Dom Kultury Świt

LATO, KIEDY NAUCZYŁAM SIĘ LATAĆ, 85’

Stacja Falenica
11:30

Służewski Dom Kultury
15:00 4+

Centrum Kultury „Alternatywy”

Kino Ada

Centrum Kultury „Alternatywy”
13:00 4+

SERCE MOTYLA, 105’

16:45 12+ PODNIEŚĆ POPRZECZKĘ , 70’

14:45 10+ DOM NA WZGÓRZU, 105’

Kinoteka

10:00 8+

16:30 8+

ZA DUŻY NA BAJKI, 105’

Kino Muranów

PAMIĘTNIKI TATUSIA MUMINKA, 74’

12:45 10+ MOJE ŻYCIE TO CYRK, 100’

KICIA KOCIA I EDZIO – ZESTAW
FILMÓW KRÓTKICH, 52’

14:15

5+

12:30 8+

12:00 10+ BELLE, 121’
12:00 9+

2.10 niedziela

PAMIĘTNIKI TATUSIA MUMINKA, 74’
BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO
I MAI. TAJEMNICA SKORPIONA, 83’

Kino Ada
10:00 4+

NAJLEPSZE URODZINY KRÓLIKA
KAROLA, 75’

12:30 6+

SZKOŁA MAGICZNYCH ZWIERZĄT, 89’

15:00 9+

MECZ O WSZYSTKO, 90’

13:30 10+ MOJE ŻYCIE TO CYRK, 100’
15:30 6+

NAWET MYSZY IDĄ DO NIEBA, 87’

Kino Wisła
12:00 9+

LATO, KIEDY NAUCZYŁAM SIĘ LATAĆ, 85’

14:00 5+

YUKU I MAGICZNY KWIAT, 65’

pocztówka z Niderlandów

Mumia Dummie
Dummie De Mummie
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8+

Kapitan Nova
Captain Nova

9+

Wojna na deski
Bouwdorp

9+

reż. Pim van Hoeve
Niderlandy 2014, 80’, lektor, aktorski

reż. Maurice Trouwborst
Niderlandy 2021, 85’, dubbing, aktorski

reż. Margien Roogar
Niderlandy 2013, 80’, lektor, aktorski

Gus mieszka wraz ze swoim tatą malarzem w domku na
niderlandzkiej wsi. Ich życie wywróci się do góry nogami,
gdy pod ich dachem pojawi się najprawdziwsza mumia, Dummie.
A to oznacza tylko jedno – wielką przygodę!

Nova, pilotka statku kosmicznego, mającego uratować Ziemię,
znów ma dwanaście lat. W rzeczywistości jest jednak trzy razy
starsza. Co wyniknie z podróży w czasie i jaką rolę w tej historii
odegra chłopiec Nas?

Trwa kolejna edycja zawodów na zbudowanie najwyższej wieży
z drewna. Przyjaciele Ziggy i Bas zawsze startowali w jednej
drużynie, ale tym razem stali się rywalami. Kto zwycięży w wojnie
na deski?

Darwishi Ur-atum Msamaki Minkabh Ishaq Eboni albo po prostu
Dummie – tak nazywa się nowy przyjaciel Gusa. Jegomość ze
starożytnego Egiptu miał trafić do muzeum, ale podczas transportu
w ciężarówkę uderza piorun. Chłopiec znajduje ocaloną mumię
i postanawia ją przygarnąć. Dummie, mimo początkowych obaw,
dobrze odnajduje się w szkole Gusa, choć inni uczniowie są od
niego kilka tysięcy lat młodsi. Są tylko dwie rzeczy, których się boi –
woda i zagubienie życiodajnego skarabeusza. Gdy mumia wpada
w tarapaty, Gus wraz z tatą robią wszystko, żeby ją uratować.
W końcu prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie!

Mamy rok 2050. Trzydziestosiedmioletnia astronautka musi
powrócić do przeszłości, żeby zmienić bieg historii. Ziemia nie
ma się najlepiej i ludzie nie mogą już na niej dłużej mieszkać. Misja
Novy nie poszła jednak zgodnie z planem, przez co z kobiety staje
się ona dziewczynką. Mimo to trzeba działać dalej, porzucić statek
kosmiczny i uciec przed policją. A przede wszystkim – odwieść
prezesa firmy Falcon od realizacji planów, przez które na całej
planecie będzie za gorąco. Nastolatce pomogą w tym robot ADD
i chłopiec Nas, mieszkający w domku w lesie. Po podróży w czasie
szykuje się wyścig… z czasem! Czy bohaterom uda się ocalić świat
przed katastrofą klimatyczną?

Zajęcia z majsterkowania były dla chłopców jednym
z najważniejszych wspólnych wydarzeń podczas wakacji. Gdy
łączyli siły, a młotki szły w ruch, nie mieli sobie równych. Mimo to
po przedstawieniu kończącym rok szkolny, w którym Ziggi zagrał
główną rolę u boku najbardziej lubianej dziewczyny, ich relacja runęła
jak domek z kart. Bas poznaje nowych kolegów i zrobi wiele, żeby
utrzeć nosa dawnemu przyjacielowi. Choć nachodzą go wątpliwości,
walka trwa, a z czasem staje się coraz bardziej zacięta. Im bliżej
rozstrzygnięcia konkursu, tym bardziej przybierają na sile podstępy.
Chłopcy zrozumieją jednak, że niezgoda rujnuje, a zgoda – buduje.

Czy wiesz, że… chrząszcze skarabeusze w starożytnym Egipcie były
uznawane za święte zwierzęta? Jako symbol ponownych narodzin
pełniły funkcję amuletów przynoszących szczęście.

KIN/2.10/14:45

Czy wiesz, że… w ubiegłym roku film zdobył dwie nagrody
na prestiżowym festiwalu Cinekid, który jest organizowany
w Amsterdamie?

KIN/30.09/17:15

Czy wiesz, że… konstrukcje z filmu są imponujące, ale największy
domek na drzewie, znajdujący się w USA, ma aż 10 pięter? Do jego
budowy zużyto ponad 250 tysięcy gwoździ.

MUR/29.09/17:00

pocztówka z Niderlandów

24

Lubisz oglądać filmy w domu?
To świetnie!
Życie według Nino
Het leven volgens Nino

9+

reż. Simone van Dusseldorp
Niderlandy 2014, 77’, lektor, aktorski

Życie Nino ulega dużej zmianie. Chłopiec próbuje odnaleźć się
w nowej rzeczywistości wraz z królikiem Bobbim, który potrafi
mówić. Czy dziesięciolatkowi uda się dogadać z bratem i tatą?
Nikt nie spodziewał się, że mama odejdzie od nich tak szybko.
W domu zrobiło się cicho i smutno – tata Nino przesiaduje całymi
dniami w sypialni, jego czternastoletni brat Lucas wieczorami
włóczy się wraz z kolegami po ulicach, a wszędzie wokół jest
bałagan, bo nikt nie sprząta. Chłopiec powinien dostrzec plusy tej
sytuacji: może jeść frytki na śniadanie i spać w namiocie w ogródku.
Nie dostanie też szlabanu za niechodzenie do szkoły albo częste
rozmowy z królikiem, którego dostał na dziesiąte urodziny. Nino
zrozumie jednak, że w niełatwych chwilach rodzina powinna być
razem. A Bobbi również może do niej należeć!
Czy wiesz, że… króliki mają własny sposób komunikacji? Gdy
chrząkają, chcą, żeby inne zwierzęta zostawiły je w spokoju.
Sposobem na przeprosiny jest za to dla nich muśnięcie po pyszczku.

KIN/24.09/12:30

W dniach 6–23.10 odbędzie się festiwal Kino Dzieci online.
Wykup karnet lub dostęp na wybrane filmy i oglądaj
z całą rodziną o dowolnej porze w domowym zaciszu.
Więcej na kinodzieci.pl
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krótkie historie
Dla tych, dla których jedna historia to za mało!
Krótkie historie to selekcja najpiękniejszych
krótkich metraży, wielokrotnie nagradzanych
na międzynarodowych festiwalach. To zbiór
animacji, które zachwycają swoją wizualną stroną,
ale i chwytającymi za serce, bliskimi dzieciom
scenariuszami. Krótkie historie to okazja do
zobaczenia wielu różnorodnych opowieści,
połączonych ze sobą wspólnym tematem bądź
bohaterem podczas jednego seansu. To krótkie
formy, które bawią, wzruszają i iskrzą się kolorami,
a przy tym nadają się idealnie na pierwszą wizytę
w kinie. Jeden zestaw krótkich metraży to
festiwalowe minimum!

wydarzenia towarzyszące
Zupa Franzy – zestaw filmów krótkich
seans z muzyką na żywo w aranżacji i wykonaniu Projektu
Muzyka, tria muzyków i pedagogów: Aleksandry
Kapuścińskiej, Aleksandry Korpak i Jana Korpaka
25.09 NIEDZIELA 12:00 KINO MURANÓW
1.10 SOBOTA 11:30 KINO MURANÓW

Bella w brzuszku – zestaw filmów krótkich
po seansie spotkanie z twórcami
24.09 SOBOTA 13:30 KINOTEKA

Charlie Chaplin – zestaw filmów niemych
(zamknięcie festiwalu)

Bella w brzuszku – zestaw filmów
krótkich

4+

Historie misiów łasuchów – zestaw
filmów krótkich

4+

reż. Jacek Rokosz
Czas trwania zestawu: 38’ – Zakupy, Kostium, Gwiazda, Książka, Rower, Fryzura,
Ogród, Polska 2021, dubbing, animacja

Czas trwania zestawu: 40’ – Pierwsze spotkanie , Trufle, Kłótnia misiów,
Magia świąt , Oszuści , Wielkie zgromadzenie , Czechy 2020,
lektor, animacja

Choć nie można złapać jej jeszcze za rączkę, ona już tu jest. Bella
w brzuszku mamy. Wszystko słyszy i uczestniczy w codziennym
rodzinnym życiu. A świat jest taki ciekawy!

Spaghetti, trufle, naleśniki… czy jest na świecie coś, co sprawia
większą przyjemność niż jedzenie? Na pewno nie misiom
łasuchom! Szczególnie gdy najważniejszą rzeczą w leśnej chatce
jest książka kucharska.

Benio to starszy brat Belli. Czeka, aż jego siostra pojawi się na
świecie. Przykłada ucho do brzucha mamy, rozmawia z Bellą,
tłumaczy jej wszystko, co wydarzyło się w ciągu dnia. Wycieczka
rowerowa, szykowanie kostiumu na bal czy wspólne oglądanie
gwiazd – codziennie jest tyle fascynujących przygód. Benio rysuje
paluszkiem na brzuchu mamy i wyobraża sobie, że każda z tych
rzeczy pojawia się w „brzuszkowym” świecie Belli. Już nie może
się doczekać, aż pokaże młodszej siostrze to wszystko naprawdę.
Bella w brzuszku to ciepła, rodzinna animacja o oczekiwaniu na
przyjście na świat nowego członka rodziny i przygotowaniu do
bycia starszym rodzeństwem.

Co jest smaczniejsze: jajecznica z grzybami czy naleśniki
z truskawkami? Co zrobić, gdy starannie zrobione spaghetti ląduje
na ziemi, a zamiast trufli w lesie znajduje się stary but? Mishka i Ned
– dwa pomysłowe i wiecznie głodne misie – mają na to radę: Wielką
niedźwiedzią książkę kucharską! Bo wszyscy wiedzą, że misie nie
tylko fascynują się gotowaniem – jeszcze bardziej uwielbiają jeść! Tak
bardzo, że gdy organizują uroczyste spotkanie dla niedźwiedziowatych
i przygotowują wieczorem smakowicie zapowiadający się megagulasz
dla gości, nie doczekuje on rana! To jednak żaden problem – wszystkie
leśne łasuchy wiedzą, że oprócz jedzenia jest jeszcze coś innego,
niezwykle ważnego w życiu – przyjaźń!

Czy wiesz, że… dziecko w brzuchu mamy słyszy i rozpoznaje głosy?
Czy wiesz, że… niedźwiedzie potrafią spędzić aż 20 godzin dziennie
na jedzeniu?

seans filmów niemych Charliego Chaplina z muzyką na
żywo w wykonaniu Natalii Czekały (pianino, wokal)
i Krzysztofa Guzewicza (instrumenty perkusyjne)
2.10 NIEDZIELA 16:00 KINO MURANÓW
SEANS POPRZEDZI GALA ZAMKNIĘCIA FESTIWALU ~30’
KIN/24.09/13:30
MUR/1.10/17:45

KIN/2.10/12:15

krótkie historie

Nie boję się! – zestaw filmów krótkich
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4+

Czas trwania zestawu: 50’ – Nie boję się!, Niemcy/Norwegia 2022;
Wielka złość , Francja/Belgia 2022; Piaskowa babka , Czechy/Francja 2022;
Giuseppe , Szwajcaria/Francja 2022, lektor, animacja/aktorski

Co może łączyć pluszową maskotkę, chłopca w kostiumie tygrysa
i nie zamierzającego zapaść w zimowy sen małego jeża? Odwaga,
moi mili… odwaga!
Jeż Giuseppe wcale nie zamierza w zimie spać. Przecież nie
może ominąć go znowu zabawa w śniegu! Tym razem będzie
inaczej – czas obudzić się wcześniej i stawić czoła Zimowemu
Duchowi! Nie tylko przed Giuseppe pojawią się nowe wyzwania:
Mína będzie musiała znaleźć sposób na uratowanie ukochanego
pluszowego przyjaciela, a Robert podejmie próbę zapanowania nad
swoją złością. Vanja natomiast nauczy się, że to nie odpowiednie
przebranie czyni człowieka odważnym, ale to, co ma on w sercu.
Zestaw filmów krótkich Nie boję się! jest nie tylko dla chojraków –
w końcu każdy z nas się czasem czegoś boi…

KIN/2.10/10:15

Ernest i Celestyna 2 – zestaw filmów
krótkich

5+

Czas trwania zestawu: 48’ – Mysi klub, Brawo, artyści!, Gadające drzewo,
Potwór z jeziora, Francja/Belgia 2022, lektor, animacja

Nie do wiary! Czy niedźwiedź o artystycznej duszy może
zaprzyjaźnić się z małą rezolutną myszką? Oczywiście! Ernest
i Celestyna to przyjaciele jakich mało.
W starym urokliwym domu mieszka para niezwykłych lokatorów.
Ernest to grający na skrzypcach niedźwiedź o wielkim sercu,
a Celestyna to rezolutna myszka malarka. Choć są zupełnie różni
i z pozoru nic nie powinno ich łączyć, tworzą jednak zgrany duet.
Dobre pomysły i zaskakujące przygody to zawsze przepis na udaną
zabawę! Szczególnie kiedy do Ernesta i Celestyny dołączą nowi
bohaterowie.
Czy wiesz, że… serial powstał na podstawie bestsellerowych
książek Ernest et Célestine belgijskiej pisarki i ilustratorki Gabrielle
Vincent? Były one także inspiracją do nominowanego do Oscara
pełnometrażowego filmu z 2012 roku o tym samym tytule.

KIN/24.09/12:15

Charlie Chaplin – zestaw filmów niemych

6+

Czas trwania zestawu: 48’ – Charlie na wrotkach; Charlie strażakiem, USA 1916,
bez dialogów, aktorski

Szczotka do podłogi jako danie, drink z jajkiem, a może kurczak
lądujący na czyjejś głowie? Jeśli chcesz uniknąć w swoim życiu gaf,
nie bierz przykładu z Charliego Chaplina!
Charlie Chaplin, najsłynniejszy aktor kina niemego i komik wszech
czasów, potrafi każdego rozbawić do łez. Niesforny strażak w jego
wykonaniu oznacza tylko jedno – kłopoty! Ciągłe bury od szefa,
nagminne przesypianie alarmu pożarowego i niezdarność wobec
kolegów z pracy to jednak pestka w porównaniu z tym, co Charlie
robi w czasie wolnym. Zabawa na wrotkach podczas przerwy
obiadowej to prawdziwa jazda bez trzymanki! Tym bardziej że
kończy się efektowną ucieczką ulicami miasta. Ale czego złego by
nie mówić o Charliem Chaplinie, na jednej rzeczy zna się najlepiej na
świecie – na dobrej zabawie!
Czy wiesz, że… Charlie Chaplin zadebiutował na scenie w wieku
zaledwie pięciu lat?

MUR/2.10/16:00

krótkie historie
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kino dzieci
industry
międzynarodowe
forum koprodukcyjne

27–30.09.2022
warszawa / online

kino dzieci
lab
warsztaty rozwoju
scenariusza
na warsztatach scenarzyści i producenci
pracują nad swoimi pomysłami filmów
i seriali fabularnych i animowanych

Zupa Franzy – zestaw filmów krótkich

detektyw bruno to jeden z projektów
rozwijanych na kino dzieci lab,
który możecie zobaczyć na festiwalu

6+

Czas trwania zestawu: 44’ – Zupa Franzy , Francja/Gruzja 2021; Luce i skała,
Belgia/Francja/Niderlandy 2022; Szczęście Paola , Niemcy/Szwajcaria/Czechy
2022; Królowa lisów , Szwajcaria 2022, bez dialogów/lektor, animacja

kidskinolab.pl

Przepis na przyjaźń? Przyrządzenie pysznej zupy, zakolegowanie
się ze skałą, napisanie listu miłosnego, a może zapłakanie ze
szczęścia? Może Wam się to wydać dziwne, ale… w niektórych
przypadkach to naprawdę działa!

współfinansowanie:

Czy łzy potrafią zamienić się w kwiaty, a odpowiednio doprawiona
zupa jest w stanie zawrócić w głowie przybyszom z kosmosu?
Jak najbardziej! Szczególnie gdy ma się do czynienia z tak
osobliwymi bohaterami jak wrażliwy Paolo czy łakomczuszka
Franzy. A jeśli jesteście ciekawi, co powinien zawierać list miłosny
do Królowej Lisów, w czym tkwi prawdziwe szczęście albo jak
zakumplować się z upartą skałą – świetnie trafiliście!
Czy wiesz, że… lisy są samotnikami? W przeciwieństwie do tego,
co zobaczycie w filmie, zwierzęta te nie żyją w stadach.

kidskinoindustry.pl

na forum nadawcy, dystrybutorzy,
agenci sprzedaży szukają najlepszych
pomysłów na filmy i seriale
za duży na bajki czy przytul mnie.
poszukiwacze miodu to tylko niektóre
projekty prezentowane tu w ubiegłych
latach, które możecie oglądać
w programie festiwalu
współfinansowanie:

MUR/25.09/12:00
MUR/1.10/11:30

partnerzy:

kino dzieci
docs
program rozwoju
projektów dokumentalnych
z kolei na kino dzieci docs reżyserzy
realizują swoje pomysły na filmy lub
seriale dokumentalne dla młodego widza
kidskinoindustry.pl/kids-kino-docs

współfinansowanie:

organizator

partner
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ulubieńcy festiwali
Dla chcących trzymać rękę na filmowym pulsie
Ulubieńcy festiwali to zestaw pełnometrażowych
filmów, które zdobywały w ostatnim sezonie
nagrody i uznanie młodych widzów na
międzynarodowych festiwalach. Przedstawiamy
Wam najciekawsze produkcje z ubiegłego sezonu,
które gwarantują seanse pełne emocji.

Gwiazdka Klary Muu
Jul på KuToppen

4+

Mama Mu wraca do domu
Mamma Mu hittar hem

4+

reż. Will Ashurst
Norwegia 2020, 68’, dubbing, animacja

reż. Christian Ryltenius, Tomas Tivemark
Szwecja 2021, 63’, dubbing, animacja

Klara Muu wprost nie może doczekać się świątecznego wyjazdu
do taty! Kiedy wydaje się, że nic nie zakłóci wspólnej Gwiazdki na
farmie, rusza lawina nieprzewidzianych zdarzeń.

Ile przygód może pomieścić cały świat? A jedna farma? Mama Mu
wraca do domu to pełna optymizmu i uroku historia o przyjaźni
i odnajdywaniu swojego miejsca na ziemi.

Po przyjeździe na miejsce okazuje się, że tato Klary wcale nie jest
gotowy do świętowania. Przed domem brakuje choinki, a bombki
i lampki leżą zakurzone w kartonach. Do tego pech sprawia, że
zostaje on pilnie wezwany do odśnieżania domu sąsiadki, a odcięta
droga przejazdowa uniemożliwia powrót. Co robić, gdy do
Gwiazdki zostało coraz mniej czasu? Gotowa na wszystko Klara
postanawia wezwać na pomoc świątecznego gnoma. Legenda
głosi, że wystarczy miska domowej owsianki, by przekonać go do
pracy. Niespodziewanie cała sytuacja zaczyna wymykać się spod
kontroli i niewiele brakuje, by nadchodzące święta legły w gruzach!
Czy bohaterom uda się poskromić serię niepowodzeń i łakomego
gnoma? Gwiazdka Klary Muu to pełna uroku i muzycznych hitów
opowieść o magii świąt i rodzinnym cieple, dzięki którym nawet
wywrócona do góry nogami choinka wydaje się najpiękniejsza.

Mama Mu to odlotowa krowa, która nigdy się nie nudzi. Zamiast
siedzieć na łące, woli próbować nowych rzeczy – stania na
głowie, jazdy na deskorolce, a nawet nurkowania! W codziennych
wybrykach towarzyszy jej oddany przyjaciel, Pan Wrona.
Kiedy pewnego dnia na farmę przybywa bocian obieżyświat,
uporządkowane życie jej mieszkańców wywraca się do góry nogami.
Mama Mu zainspirowana historiami o odległych zakątkach świata,
postanawia opuścić zagrodę i wyruszyć w daleką podróż. Wokół
jest przecież tyle do zobaczenia! Jej optymizmu nie podziela jednak
Pan Wrona, który najchętniej nigdzie by się nie ruszał. Przyjaźń
bohaterów zostaje wystawiona na próbę, a Mamę Mu czeka
odpowiedź na ważne pytanie. Czym tak naprawdę jest dom i skąd
mamy wiedzieć, gdzie jest? Odpowiedź, zupełnie jak przygoda
i dobra zabawa, czai się tuż za rogiem.

MUR/24.09/10:15
KIN/24.09/13:45

ADA/24.09/12:30

ALT/28.09/18:00

FAL/25.09/13:30

KIN/24.09/14:15

MUR/29.09/10:00

MUR/2.10/15:45

FAL/25.09/11:00
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Yakari i wielka podróż
Yakari – La grande Aventure

29

4+

Jak ocalić smoka
Dragevokterens jul

6+

Nawet myszy idą do nieba
Myši patří do nebe

6+

reż. Xavier Giacometti, Toby Genkel
Francja/Niemcy/Belgia 2020, 83’, dubbing, animacja

reż. Katarina Launing
Norwegia/Holandia/Czechy 2020, 82’, dubbing, aktorski

reż. Jan Bubeniček, Denisa Grimmova
Czechy/Francja/Polska/Słowacja 2021, 87’, dubbing, animacja

Yakari i wielka podróż to rozgrywająca się na tle niesamowitych
krajobrazów i dzikiej natury opowieść o przyjaźni, odwadze
i pogoni za przygodą.

W spokojnym miasteczku w Norwegii trwają przygotowania
do świąt. Za oknem pada śnieg, w domach błyszczą światełka
choinkowe, a niebo przecina latający smok. Zaraz, smok?

Porywająca animacja o odwadze i z pozoru niemożliwej przyjaźni
między odwiecznymi wrogami: myszką i lisem, których los
niespodziewanie rzuca w wir przygód i zaświaty.

Yakari z plemienia Siuksów (rdzennych mieszkańców Ameryki)
ma jedno marzenie: wskoczyć na grzbiet najszybszego dzikiego
mustanga – Małego Pioruna. Do tej pory nie udało się to jeszcze
nikomu! Kiedy okazuje się, że jego plemię musi uciekać przed
nadciągającym tornadem, chłopiec ma ostatnią szansę, by
odnaleźć niedoścignionego konia. Ciąg emocjonujących przygód
zapoczątkuje spotkanie z Wielkim Orłem, który obdarzy chłopca
niezwykłą umiejętnością rozmawiania ze zwierzętami. Nie
tracąc ani chwili, Yakari wyrusza w samotną podróż przez tereny
nieprzyjaznego plemienia. Zdany tylko na siebie, musi przeprawić
się przez rwącą rzekę, przejść wielkie równiny i pokonać strzeliste
góry. Czy uda mu się odnaleźć Małego Pioruna i wrócić do
swoich bliskich? Daleka i pełna zasadzek trasa okaże się drogą ku
prawdziwej przyjaźni!

Nadchodząca przerwa świąteczna wcale nie cieszy Mortimera, który
każdą wolną chwilę poświęca na tworzenie filmików na autorski
kanał w internecie. Niestety jego nagrań nikt nie lubi, a wokół
trudno o sensację. Sytuacja zmienia się, gdy chłopiec poznaje
tajemniczą Sarę. Dziewczynka od dłuższego czasu żyje w drodze,
pomieszkując w pustych domach. Szybko okazuje się, że skrywa
ona jeszcze jeden sekret: właśnie zaprzyjaźniła się ze smokiem.
Ziejący ogniem maluch tylko na pierwszy rzut oka wydaje się
groźny. Pod zielonymi łuskami kryje się zagubione stworzenie,
któremu Mortimer i Sara postanawiają pomóc. Sytuacji nie ułatwia
fakt, że smok coraz bardziej rozrabia i wyrywa się na wolność. Czy
walecznej dwójce uda się wyjść cało z nadciągających kłopotów?
Jak ocalić smoka zabiera widzów w sam środek magicznej
przygody, podczas której przyjaźń i otwartość na innych okażą się
najskuteczniejszym zaklęciem!

Choć czasem myszka potwornie się boi, zrobi wszystko, by inni
tego nie zauważyli. Jak na tak małe zwierzątko jest bardzo uparta,
a popisy to jej specjalność. Za wszelką cenę chce być najszybsza,
najbystrzejsza i najdzielniejsza. By to udowodnić, zaryzykuje nawet
spotkanie z lisem. Pech sprawia, że zamiast wyjść z tego cało, razem
trafią do krainy, która okaże się... niebem. Nie oznacza to jednak
końca przygody. Wręcz przeciwnie! Przed bohaterami wyboista
droga, podczas której będą musieli przeprawić się przez gorące
źródła, rozwiązać zagadki z przedziwnego wesołego miasteczka
i stawić czoła mrocznej Wszechpuszczy. Najtrudniejszym zadaniem
będzie jednak pokonanie własnych lęków i głęboko zakorzenionych
uprzedzeń. Czy bohaterom uda się odnaleźć wspólny język?
Oto opowieść, która udowadnia, że w przyjaźni nie ma rzeczy
niemożliwych!

KIN/25.09/15:30

ADA/30.09/10:00
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Noc z dreszczykiem
Forsvundet til Halloween

30

8+

Drogi Panie Dyktatorze
Das Glaszimmer

9+

reż. Philip Th. Pedersen
Dania 2021, 87’, lektor, aktorski

reż. Christian Lerch
Niemcy 2020, 93’, dubbing, aktorski

Cukierek albo psikus! Halloween to najlepszy czas dla… przebranych
złodziei. Jednak gdy zadrze się z odważnymi i pomysłowymi
dzieciakami, nie wszystko może pójść według planu…

Czy jeden list może zatrzymać bieg wojennych zdarzeń?
Jedenastoletni Felix wraz ze swoją koleżanką postanawiają wysłać
wiadomość do Führera i położyć kres walkom.

Rezolutna dziesięcioletnia Petra, która niczego się nie boi,
marzy o naprawdę przerażającym kostiumie na Halloween –
mumio-kanibalo-zombie! Gdy jednak do pomocy ma się
tylko trochę starszego i nad wiek poważnego brata Asgera,
jedyne, na co można liczyć, to duch z prześcieradła. Gdy Asger
nieodpowiedzialnie zostawia siostrę na chwilę samą w domu,
dziewczynka zostaje porwana przez złodziei! Co robić? Po pierwsze,
czas sięgnąć po pomoc nastoletniej sąsiadki Esther. Po drugie,
nie mówić nic mamie. Czy wspólnymi siłami uda się odnaleźć
dziewczynkę i rozprawić się ze złodziejską szajką? Kevin sam
w domu w wersji Halloween – historia równie straszna co śmieszna.

Niemcy. Rok 1945. Kiedy życie w Monachium, ze względu na
wojnę, robi się coraz bardziej niebezpieczne, Felix wraz ze swoją
mamą wyjeżdżają na wieś. Choć wokół kwitną łąki, a powietrze
pachnie wiosną, tu również widać samoloty i słychać ryk syren.
W nowej rzeczywistości Felix musi nie tylko przyzwyczaić się do
obcego domu, ale również przekonać do siebie rówieśników. Gdy
chłopiec zaprzyjaźnia się z Karrim, synem lokalnego dowódcy,
zaczyna coraz bardziej podzielać jego poglądy i niezachwianą wiarę
w zwycięstwo Niemiec. Wkrótce jednak będzie musiał zmierzyć
się z niespodziewanymi wydarzeniami i odpowiedzieć na trudne
pytania. Dlaczego uznajemy kogoś za wroga? I co w rzeczywistości
oznacza bohaterstwo? Drogi Panie Dyktatorze to opowiedziana
z perspektywy dziecka historia o sile przyjaźni i ludziach, których los
postawił po różnych stronach barykady.

Dziki Zachód Calamity Jane
Calamity, une enfance de Martha Jane
Cannary
reż. Rémi Chayé
Francja 2020, 82’, dubbing, animacja

Martha Jane to nieustraszona dwunastolatka, która przez życie
najchętniej puściłaby się galopem. Jest silna, odważna i... jest
dziewczyną, co w czasach Dzikiego Zachodu oznacza jedno:
przygody nie są dla niej. Ale właściwie kto tak powiedział?
Kiedy Martha Jane z rodziną i innymi osadnikami wyrusza w podróż
przez Amerykę, nawet nie przypuszcza, ile nowych przeżyć ma przed
sobą. Na razie jednak dni upływają jej na opiece nad rodzeństwem.
Dopiero niespodziewany wypadek na drodze zmienia bieg zdarzeń:
ktoś musi zastąpić tatę Marthy Jane w prowadzeniu powozu.
W sekrecie przed innymi dziewczynka uczy się posługiwać lassem
i trenuje jazdę konną, co nie wszystkim się podoba. Kiedy w obozie
dochodzi do nieporozumienia, Martha Jane rzuca się do ucieczki,
by udowodnić swoje racje. Przed nią pełna niebezpieczeństw trasa,
nieprzewidziane tarapaty i... masa przygód! Czy uda jej się pokonać
wszystkie przeszkody? Dziki Zachód Calamity Jane to ekscytująca
opowieść o harcie ducha, przezwyciężaniu uprzedzeń i walce
o marzenia, które należy chwytać na lasso, by nie pozwolić im umknąć.

MUR/25.09/11:30
FAL/25.09/11:30

MUR/25.09/15:00
KIN/29.09/17:15
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Belle
Ryû to sobakasu no hime

31

10+

Moje życie to cyrk
Mon Cirque à Moi

10+

reż. Mamoru Hosoda
Japonia 2021, 120’, dubbing, animacja

reż. Miryam Bouchard
Kanada 2020, 100’, dubbing, aktorski

Kim jesteś? Wyobraź sobie świat poza wyobraźnią, gdzie
możesz zostać prawdziwym sobą i być wolnym. 5 miliardów
użytkowników, jedno pytanie… Kim jest Belle?

Jak to jest mieszkać w przyczepie, bez przerwy podróżować
i dorastać u boku wiecznego lekkoducha? Poznajcie Laurę – bystrą
trzynastolatkę, której życie dalekie jest od zwyczajnego.

Suzu na co dzień jest nieśmiałą uczennicą liceum. Po trudnym
dzieciństwie czuje się samotna i zagubiona. Wszystko zmienia się,
kiedy wchodzi do ogromnego wirtualnego świata U, gdzie ucieka
w swoją internetową postać. Tam nie jest już skrytą Suzu, ale Belle –
piękną, utalentowaną i uwielbianą w całym internecie piosenkarką.
Pewnego dnia jej koncert przerywa budzące grozę wirtualnego świata
tajemnicze stworzenie. Czy uda jej się odkryć tożsamość zagadkowej
Bestii? Zaskakujące poszukiwania okażą się podróżą pełną przygód
i wyzwań oraz drogą do odkrycia swojego prawdziwego „ja”
w świecie, w którym możesz być, kimkolwiek chcesz.
Wizjonerski, nominowany do Oscara twórca Mirai i Wilczych
dzieci Mamoru Hosoda przedstawia oszałamiającą wizualnie,
szczerą i przejmującą opowieść o dorastaniu w erze mediów
społecznościowych.

W końcu jej tato to zawodowy klown, który nie uznaje nudy
i powagi. Dlatego codzienność Laury bywa przewrotna i bardzo
nieprzewidywalna. Posiadanie wyluzowanego rodzica z pewnością
ma wiele plusów, jednak dziewczynce nie zawsze jest do śmiechu.
Czasem zwyczajnie chciałaby żyć tak jak jej rówieśnicy. Mieszkać
w jednym miejscu, pomidora kroić w plasterki, a cyrkowe sztuczki
zamienić na książki. Kiedy postanawia postawić na swoim i zdawać
do prywatnej szkoły, musi nie tylko nadrobić zaległy materiał i zająć
się nauką, ale przede wszystkim przekonać do tego pomysłu tatę.
Tylko jak to zrobić, skoro od zawsze kojarzy on edukację i stabilność
z nudą? Moje życie to cyrk z humorem i urokiem opowiada o tym,
że w życiu – tak jak na scenie – mamy rozpisane różne kwestie,
a czasem najtrudniejszą sztuczką jest połączyć z pozoru odległe
od siebie światy i marzenia.

KIN/26.09/17:00
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dookoła świata
Dla ciekawych świata!
Dookoła świata to sekcja dla prawdziwych
podróżników, chcących odbyć emocjonujące
filmowe wycieczki. Prezentujemy w niej wyjątkowe
historie z trzech kontynentów. Jakie filmy
tworzy się dla młodych widzów w Indiach, a jakie
w Boliwii? Czy bohaterka z Korei Południowej
może mierzyć się z problemami bliskimi do
naszych? Jakie filmy oglądają dzieci na drugim
końcu świata? To historie o wszystkim, co nas
łączy i sprawia, że mimo setek tysięcy kilometrów
jesteśmy do siebie podobni.

Czapka
Kapa

7+

Gandhi i spółka
Gandhi & Co.

7+

reż. Slobodan Maksimović
Słowenia/Chorwacja/Luksemburg/Słowacja 2021, 85’, lektor, aktorski

reż. Manish Saini
Indie 2021, 101’, lektor, aktorski

Zbliżają się święta. To wyjątkowy, magiczny czas. Mikołaj przynosi
prezenty, spełniają się marzenia. O czym marzą Eric i Lučka? Czy ich
pragnienia ziszczą się tak, jak tego oczekiwali?

Superbohaterowie to między innymi postacie z komiksów,
obdarzone supermocami, za pomocą których walczą ze złem.
Czy kimś takim może być zwyczajny człowiek? Przekona się o tym
jedenastoletni Mintoo, który nieustannie pakuje się w tarapaty.

Eric to wrażliwy dziewięcioletni chłopiec, który mieszka w domu
dziecka. Marzy o świętach z dawno niewidzianymi rodzicami.
Zamiast tego wygrany los na loterii prezentuje mu pobyt u innej
rodziny. Poznaje tam rozpuszczoną jedynaczkę Lučkę, która
najbardziej na świecie pragnie szczeniaczka i siostry. Choć na
początku nie darzą się sympatią, świąteczna noc wszystko zmienia.
W salonie pojawia się… Święty Mikołaj! Zaciekawieni Eric i Lučka
zaczynają go śledzić i szybko okazuje się, że z tym Mikołajem
jest coś nie tak! Jest oszustem! To dopiero początek ich wspólnej
świątecznej przygody, a także przyjaźni!
Czy wiesz, że… w Słowenii dzieci otrzymują prezenty także pod
koniec grudnia, tuż przed Nowym Rokiem, a przynosi je Dziadek
Mróz?

Mintoo i jego najlepszy kumpel Mitra to dwóch łobuzów. Spóźniają
się do szkoły, kombinują podczas gier i uwielbiają psocić. Lokalni
mieszkańcy na czele z wujkiem Mintoo, Bharatem Bhai, chcą skłonić
chłopców do zmiany postępowania. Szybko nadarza się ku temu
okazja. Na szkolny konkurs Mintoo musi się przebrać za osobę,
którą uważa za moralnego bohatera. Chłopiec chce przebrać się za
swojego ulubionego superbohatera Jango, jednak zrządzenie losu
sprawia, że zmuszony jest przebrać się za Gandhiego, wielkiego
hinduskiego filozofa, który starał się o pokój na całym świecie.
Czy dzięki temu Mintoo wcieli jego nauki w życie?
Czy wiesz, że… Mahatma Gandhi jeden dzień w tygodniu spędzał na
milczeniu?

KIN/27.09/17:00
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Serce motyla
Drugelio Śirdis
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8+

Wzgórze sekretów
Bimileui eondeok

9+

Słońce i córka
Cuidando al sol

10+

reż. Inesa Kurklietytė
Litwa 2021, 105’, lektor, aktorski

reż. Lee Jieun, Ji-eun Lee
Korea Południowa 2022, 122’, lektor, aktorski

reż. Catalina Razzini
Boliwia/Hiszpania/Niemcy 2021, 84’, lektor, aktorski

Juozapas to skryty chłopiec, który hoduje owady w opuszczonym
domu. Spod jego grubego swetra codziennie coś wystaje, a szkolni
twardziele przezywają go „balonem”. Rugilè, która przeprowadziła
się właśnie do nowego miasta, pierwsza odkryje jego tajemnicę.

Wrażliwa dwunastoletnia Myung-eun skrywa pewną tajemnicę.
Dziewczynka pragnie, żeby jej rodzina, której się wstydzi,
zachowywała się inaczej. Co się stanie, gdy sekret dziewczynki
wyjdzie na jaw?

Pewnego dnia tata Lucii wypływa łodzią na jezioro Titicaca,
o którym dziewczynka dużo wie dzięki legendom. Jak Lucia poradzi
sobie z nieobecnością ukochanego rodzica?

Serce dziesięcioletniego Juozapasa bije tuż pod powierzchnią skóry.
Musi na siebie uważać i nosić specjalną „zbroję”. Jego niecodzienny
wygląd budzi zainteresowanie, rówieśnicy wyśmiewają go
i przezywają. Chłopiec coraz bardziej stroni od innych dzieci.
Fascynują go za to owady. Buduje żukom, motylom i karaluchom
domki i tworzy dla nich azyl w starym opuszczonym dworze.
Wszystko się zmienia, kiedy do miasteczka wprowadza się odważna
i otwarta dziewczynka Rugilè. To właśnie Rugilè chłopiec zdradza
swój sekret. Dzięki niej pokona swoje lęki i otworzy się na świat.

Myung-eun jako przewodnicząca klasy pamięta o urodzinach
kolegów i chce dowiadywać się o ich potrzebach. Gdy w telewizji
słyszy o ubogich ludziach, od razu zgłasza gotowość do pomocy.
Uzdolniona literacko Myung-eun jest bardzo szczera, jednak
jest jedna rzecz, o której woli nie opowiadać. Dziewczynka
wstydzi się tego, że jej mama pracuje w sklepie rybnym, a tata
regularnie zaniedbuje obowiązki. Czy powie komuś prawdę, mając
świadomość konsekwencji swoich decyzji? Historia dwunastolatki
skłania do refleksji nad tym, dlaczego warto żyć w zgodzie z samym
sobą.

Czy wiesz, że… praca z owadami na planie filmowym była
prawdziwym wyzwaniem? Opiekę nad nimi musiał sprawować
biolog nazywany trenerem owadów.

Od czasu wyjazdu ojca dziewczynka spędza całe dni w niespokojnym
oczekiwaniu na jego powrót, przesiadując nad brzegiem jeziora.
Mieszka z mamą, młodszym rodzeństwem i ich uroczą białą alpaką,
z którą zdjęcia chętnie robią sobie turyści. Lucia z ciekawością
przysłuchuje się boliwijskim legendom, opowiadanym
zagranicznym turystom przez lokalnych przewodników o Synu
Słońca i tajemniczym podwodnym mieście ukrytym w głębinach
jeziora. W pamięci dziewczynki nieobecny w domu tata upodabnia
się do Syna Słońca i postaci z mitów. Tęsknota pomieszana z żalem
z powodu wyjazdu ojca sprawiają, że Lucia dojrzewa i odnajduje
wewnętrzną siłę.

Czy wiesz, że… w Korei Południowej, gdzie mieszkają bohaterowie
Wzgórza sekretów, rok szkolny rozpoczyna się na początku marca?
Uczniowie pierwszych i drugich klas mają tam zajęcia nazwane jak
cztery pory roku.

Czy wiesz, że… alpaki mają zęby, które ciągle rosną i z tego powodu
trzeba je regularnie przycinać? Zwierzęta tylko częściowo ścierają je
sobie podczas jedzenia.

KIN/1.10/16:15

KIN/2.10/13:30

MUR/26.09/16:45
KIN/1.10/12:30

ENG
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klasyka kina dzieci
Dla chcących poznać nasze najpiękniejsze filmy!
Klasyka Kina Dzieci zagościła w naszym programie
już na stałe. Nasi widzowie rosną z nami, dojrzewają
do kolejnych filmowych wyzwań, ale pojawiają
się też nowi! Ta sekcja to znak jakości Kina Dzieci
w pigułce. Filmy doceniane przez składy jurorskie
oraz uwielbiane przez naszych widzów, zawsze
aktualne – niepodlegające sile czasu i pozostające
z Wami na dłużej. Sami tworzycie tę klasykę.

Basia – zestaw filmów krótkich

4+

Basia 2 – zestaw filmów krótkich

4+

Czas trwania zestawu: 55’ – Basia i biwak, Basia i Anielka, Basia i dziadkowie,
Basia i upał w zoo, Basia i nowy braciszek, Polska 2018, dubbing, animacja

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

Basia to pięcioletnia bohaterka każdego przedszkolaka.
Ma charakterek, pluszowego przyjaciela Miśka Zdziśka,
uwielbia żelki i ubrania w paski.

Kolejne przygody Basi znanej przedszkolakom z kultowej serii
książek stworzonej przez Zofię Stanecką i Mariannę Oklejak.

Kiedy ma się pięć lat, świat jest wyjątkowo ciekawy. Wyprawa do
zoo, biwak, dzień w przedszkolu, a nawet pobyt w domu z katarem
mogą być początkiem niezwykłej przygody. Twórcy zachowali
styl rysunków i poczucie humoru tak charakterystyczne dla książek
o Basi. Serial zabiera nas do radosnego świata dziewczynki, która
codziennie uczy się czegoś nowego. Basia, jak każde małe dziecko,
bywa psotna, ale nie sposób jej nie lubić.

Codziennie wymyśla coś nowego – dziś chce zostać baletnicą,
a jutro treserką dzikich zwierząt. W świecie Basi wszystko jest
przygodą – nauka piruetów, wspólne gotowanie czy zakupy
w supermarkecie. Z Basią nie można się nudzić!

MUR/24.09/11:45

KIN/25.09/12:45

MUR/28.09/10:00

FAL/24.09/15:30

ADA/27.09/10:00

WIS/28.09/16:45

FAL/28.09/16:00

MUR/1.10/10:45

MUR/25.09/10:15

SŁU/27.09/17:30

ŚWI/1.10/11:00

MUR/30.09/10:15

MUR/2.10/10:15

klasyka kina dzieci

Gordon i Paddy
Gordon & Paddy
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4+

Wielka wyprawa Molly
Molly Monster

4+

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

reż. Ted Sieger, Michael Ekblad, Matthias Bruhn
Niemcy 2016, 70’, 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?

Przed małą Molly wielka zmiana – koniec z byciem jedynaczką!
Rodzice już udali się na wyspę, na której przychodzą na świat
wszyscy z rodziny Potworowskich. Molly musi ruszyć w podróż ich
śladem.

Ekranizacja znanych w Polsce szwedzkich kryminałów dla dzieci
autorstwa Nilssona Ulfa o przygodach komisarza policji, ropucha
Gordona, i jego zastępcy, myszki Paddy. W trakcie śledztwa Gordon
przyłapuje na gorącym uczynku głodną myszkę. Szybko orientuje
się, że Paddy nie mogła być sprawczynią kradzieży orzechów.
„Jest jedno prawo lasu. Bycie miłym jest legalne. Bycie niemiłym
nie” – mówi komisarz i prosi przemyślną myszkę o pomoc
w śledztwie. Wkrótce, gdy ta dowiedzie swoich umiejętności,
mianuje ją swoim zastępcą. Niestety nowe wyzwanie może Paddy
przerosnąć. Czy uda im się schwytać winnych przestępstw w lesie?

Wielka wyprawa Molly to pierwszy pełnometrażowy film
o przygodach rodziny państwa Potworowskich – Mamy, Taty, małej
Molly i jej przyjaciela Edisona – bohaterach animowanego serialu
o tym samym tytule. Molly już wkrótce przestanie być jedynaczką.
Nie będzie jakąś tam starszą siostrą – będzie najlepszą starszą
siostrą na świecie. Zrobiła już nawet dla brata czapkę, żeby było
mu ciepło, gdy się wykluje. Rodzice Molly, państwo Potworowscy,
wyruszają w podróż na odległą wyspę, na której przychodzą na
świat wszyscy członkowie klanu potworów. Tata ma przed sobą
jeszcze trochę wysiadywania. O nie! Zapomnieli o czapce! Molly i jej
nakręcany zabawkowy przyjaciel wyruszają na wielką wyprawę –
przed nimi wiele wspaniałych przygód i ogromne wyzwania.

Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai.
Sekret rodziny von Broms
Majas detektivbyrå – Von Broms hemlighet

6+

reż. Pontus Klänge, Walter Söderlund
Szwecja 2013, 81’, lektor, aktorski

Lasse i Maja, młodzi detektywi z Valleby, rozpoczynają kolejne
śledztwo. Spróbują dowiedzieć się, co może kryć w sobie
tajemnicza szkatułka, pamiątka rodziny von Broms.
Pewnego dnia nie tylko tajemnicza szkatuła znika, ale też zaczynają
ginąć rodowe pierścienie rodziny von Broms. Jak Lasse i Maja
poradzą sobie z tą zagadką? Kto zabrał pamiątkę i czy uda się ją
otworzyć? Film o brawurowych detektywach oparty na serii książek
Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai autorstwa Martina Widmarka.

MUR/24.09/16:15

MUR/25.09/13:15

KIN/24.09/10:45

FAL/27.09/16:30

FAL/1.10/13:30

FAL/24.09/13:30

ŚWI/29.09/10:30

MUR/1.10/16:00

MUR/2.10/14:00
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Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai.
6+
Rabuś z pociągu
LasseMajas detektivbyrå – Tågrånarens hemlighet
reż. Moa Gammel
Szwecja 2020, 82’, dubbing, aktorski

Nieustraszeni detektywi znów na tropie. Tym razem poszukują
rabusia, który okradł pociąg. Niespodziewanie podejrzanych robi
się więcej. Kto i jak zatem ukradł fortunę z pędzącego ekspresu?
Przed Lassem i Mają trudna kryminalna zagadka. Z więzienia uciekł
złodziej skazany za kradzież wielkiej sumy pieniędzy z pędzącego
pociągu! Dwójka detektywów włącza się w tropienie mężczyzny, ale
nagle znajduje się ktoś, kto twierdzi, że poszukiwany jest niewinny.
Lasse i Maja badają tajemniczą sprawę okradzionego pociągu:
analizują fakty i zgromadzone dowody. Pojawia się coraz więcej
pytań i wątpliwości. Sytuację dodatkowo utrudnia policja, która…
zamyka biuro młodych detektywów! Tymczasem zbliża się kolejny
transport dużej sumy pieniędzy. Czy rabuś znów się ujawni? Finał
sprawy jak zwykle okaże się zaskakujący!

Dzieci z Bullerbyn
Alla vi barn i Bullerbyn

6+

Jestem William
Jeg er William

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

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

Bullerbyn to maleńka wioska w Szwecji składająca się tylko
z trzech zagród, ale znają ją wszyscy wielbiciele Astrid Lindgren.

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.

Czy w niewielkiej okolicy jest szansa na przygody pełne wrażeń
i prawdziwe przyjaźnie? Mieszka tam sześcioro dzieci, które
dzięki swojej pomysłowości przeżywają na co dzień niesamowite
przygody i nigdy się nie nudzą. Każde z nich ma głowę pełną
niezwykłych pomysłów na to, jak spędzić wakacje w Bullerbyn –
najmniejszej i najsłynniejszej wiosce na świecie. Film jest ekranizacją
powieści Astrid Lindgren o tym samym tytule.

William to zwyczajny, ułożony chłopiec, który uważa, że ma w życiu
pecha. Mama przebywa w szpitalu i nie może się nim opiekować,
więc William trafia do innego miasteczka, pod skrzydła wuja Nilsa.
W nowym miejscu zaczepia go trzech łobuzów, a wujek wpada
w poważne tarapaty: ma olbrzymi dług u groźnego gangstera
i musi go natychmiast spłacić. Sytuacja bez wyjścia? Nie! Los daje
chłopcu wskazówki, trzeba je tylko zauważyć, a szczęście złapać
za nogi. Niezwykła przygoda w małym miasteczku, z odrobiną
gangsterskiego dreszczyku i małym-wielkim bohaterem, który
odkrywa swoją siłę.

MUR/24.09/13:15

KIN/26.09/10:15

ADA/30.09/12:30

FAL/28.09/16:30

MUR/26.09/11:45

FAL/26.09/16:00

WIS/29.09/16:45

KIN/25.09/14:00

ALT/28.09/12:15

MUR/2.10/10:45

MUR/1.10/12:00

ADA/26.09/12:30

KIN/27.09/10:00

ŚWI/2.10/13:15

FAL/25.09/15:30

MUR/29.09/10:15

SŁU/2.10/17:00

MUR/2.10/17:00

MUR/25.09/12:30

9+
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ogólnopolski
program edukacji
filmowej dla
przedszkoli i szkół
Supa Modo

9+

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

Jo jest superbohaterką. 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.
Nagrodzona Kryształowym Niedźwiedziem na Berlinale 2018
rozważna i delikatna filmowa próba oswojenia tematów związanych
z odchodzeniem.

MUR/24.09/13:00
ADA/29.09/12:30
KIN/2.10/16:30

Dołącz do programu
Nowe Horyzonty
Edukacji Filmowej.
Zapisy trwają
do 4 października!
oglądajcie filmy
przez cały rok
→ nhef.pl
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dużym okiem – filmy
i wydarzenia dla rodziców,
opiekunów i nauczycieli
Dla towarzyszących dzieciom dorosłych!
Sekcja złożona z trzech pełnometrażowych filmów
inspirujących do rozmów o relacjach między dzieckiem
a dorosłym, a także między uczniem a nauczycielem.
W ramach spotkania współorganizowanego z Fundacją
Sentio skoncentrujemy się na tym, jak kreatywna
edukacja pomaga tworzyć wartościowe i empatyczne
więzi w szkolnej społeczności. Spróbujemy też spojrzeć
na współczesną rodzinę przez pryzmat smartfonowego
zwierciadła. Porozmawiamy o cyfrowej codzienności
w świecie współczesnych nastolatków i o naszych
(dorosłych) wyobrażeniach dotyczących funkcjonowania
online młodego pokolenia. Przyjrzymy się także
bliżej stereotypom dotyczącym płci dzieci i wspólnie
zastanowimy się nad tym, jak skutecznie wspierać je
w obliczu narzuconych chłopcom i dziewczynkom
norm. Wszystkim filmom towarzyszyć będą spotkania
z wyjątkowymi ekspertkami i ekspertami.

wydarzenia towarzyszące
SENTIO, czyli czuję. Rozmowa na temat twórczej,
uważnej i czułej edukacji na miarę XXI wieku –
rozmowa wokół filmu Młody Platon
20.09 WTOREK 18:00 KINO MURANÓW WSTĘP: 19 zł

Gościnie: Katarzyna Kasia – filozofka, publicystka, wykła
dowczyni akademicka i dziennikarka radiowo-telewizyjna,
prodziekan ASP w Warszawie; Iga Kaźmierczyk – pedagożka,
nauczycielka, trenerka, prezeska Fundacji Przestrzeń dla
Edukacji; Jaśmina Wójcik – artystka wizualna, animatorka
akcji społecznych, profesorka ASP w Warszawie, redaktorka
i założycielka „Gazety Dzieci”; Justyna Suchecka –
dziennikarka specjalizująca się w tematyce edukacyjnej,
autorka książki psychoedukacyjnej Nie powiem ci, że
wszystko będzie dobrze; prowadzenie: Lena Kasperowicz –
językoznawczyni i literaturoznawczyni, prezeska Fundacji
Sentio na rzecz edukacji dzieci i młodzieży.

Ucieczka od rzeczywistości czy nowa
rzeczywistość? Internetowa codzienność młodego
pokolenia – rozmowa wokół filmu Instagramowa rodzina
5.10 ŚRODA 18:00 KINO MURANÓW WSTĘP: 19 zł

Goście: dr Karol Jachymek – wykładowca SWPS, ekspert
w obszarze kultury młodzieżowej, zmian generacyjnych,
komunikacji w nowych mediach i trendów w popkulturze;
Łukasz Wojtasik – ekspert ds. bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży w internecie, koordynator programu Dziecko
w Sieci w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę; prowadzenie:
Paulina Filipowicz – dziennikarka, redaktorka naczelna
magazynu online „Ładne Bebe”

Instagramowa rodzina
Girl Gang
reż. Susanne Regina Meures
Szwajcaria 2022, 98’, napisy, dokument

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda bycie influencerką
lub influencerem od kuchni? Nastoletnia Leonie ma ponad milion
obserwatorów na Instagramie, a jej codzienność to ciągła praca.
Czternastoletnia Leonie jest nastoletnią influencerką. Dziewczyna
mieszka na przedmieściach Berlina wraz ze swoimi rodzicami,
którzy jednocześnie zarządzają jej karierą. Dla swoich fanek Leo
jest idolką i wzorem do naśladowania, jednak prowadzenie konta
na Instagramie to dla dziewczyny ciężka praca, która odbija się na
jej codziennym życiu i relacjach z rówieśnikami. Życie dziewczyny
kręci się wokół reklamowania coraz to nowszych produktów. Presja
ze strony rodziców i życie podporządkowane oczekiwaniom marek
oraz fanów rodzi w Leo narastającą frustrację.

Granica między dziewczęcym a chłopięcym, czyli
o wspieraniu dzieci w obliczu stereotypów płci –
rozmowa wokół filmu Podnieść poprzeczkę
10.10 PONIEDZIAŁEK 18:00 ONLINE
NAGRANIE UDOSTĘPNIONE NA FESTIWALOWEJ PLATFORMIE
NOWEHORYZONTY.PL/KINODZIECIONLINE

Partnerem sekcji
Dużym okiem jest
Fundacja Sentio.

Gościnie: Beata Jewiarz – dziennikarka, aktorka, animatorka
kultury; Ula Malko – psycholożka rodzinna, mediatorka,
współzałożycielka ośrodka wsparcia i rozwoju Bliskie
Miejsce; prowadzenie: Magda Korczyńska – twórczyni
projektu edukacyjnego Jak wychowywać dziewczynki?

MUR/5.10/18:00

dużym okiem – filmy i wydarzenia dla rodziców, opiekunów i nauczycieli

Młody Platon
Young Plato

Podnieść poprzeczkę
Hækkum rána

reż. Neasa Ní Chianáin, Declan McGrath
Irlandia/Wielka Brytania 2021, 102’, napisy, dokument

reż. Guðjón Ragnarsson
Islandia/Finlandia 2021, 70’, lektor, dokument

Z pomocą empatycznego, otwartego na uczniów nauczyciela i jego
zajęć z filozofii grupa młodych chłopców uczy się, jak rozwiązywać
konflikty bez przemocy i jak być dla siebie prawdziwymi
przyjaciółmi.

Jak wychowywać dziewczynki? Odpowiedzi na to pytanie szuka
trener koszykówki, który szkoli grupę młodych Islandek, próbując
udowodnić światu, że dziewczynki są tak samo zdolne jak chłopcy.

Czy studiowanie filozofii może nas uczynić bardziej świadomymi
i wrażliwymi ludźmi? Tak uważa Kevin McArevey, fan Elvisa Presleya
i dyrektor katolickiej szkoły w Belfaście, stolicy Irlandii Północnej.
Podzielone miasto wciąż pamięta trwający 30 lat konflikt i mierzy
się z przemocą, problemem narkotykowym oraz biedą. Świadomy
tych trudnych okoliczności dyrektor pragnie wyposażyć swoich
podopiecznych w niezawodną broń – mądrość starożytnych
filozofów. Dzięki niemu chłopcy uczą się, że choć ludzie różnie
patrzą na świat, każda opinia jest równie ważna, a agresja nigdy nie
stanowi rozwiązana problemów. Czy chłopcy wezmą sobie do serca
i zastosują w praktyce to, czego nauczą się na lekcjach filozofii?

MUR/20.09/18:00

Islandzki trener Brynjar chce wyszkolić swoje młode podopieczne
na wybitne koszykarki. Aby zrealizować swój cel, stosuje nietypowe
i wymagające metody, nieustannie podnosząc dziewczynom
poprzeczkę. Oprócz wzmocnienia samego ciała równie mocno
zależy mu na ukształtowaniu w swojej drużynie hartu ducha i silnych
charakterów. Podnieść poprzeczkę to dokument nie tylko o sporcie,
ale też o walce o równość płci, a także o tym, jak wychowywać
dziewczynki na pewne siebie i umiejące zawalczyć o siebie kobiety,
które nie boją się głośno wyrażać swojego zdania.
Film jest grany również w ramach sekcji Droga na północ.

ONLINE/10.10/18:00
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weekendowe warsztaty pełne twórczej energii!
Wracamy do naszej tradycji, czyli kipiących kreatywnymi
pomysłami, pełnych dobrej zabawy i wypełnionych dziecięcą
wyobraźnią otwartych warsztatów w holach Kina Muranów
i Kinoteki dla wszystkich młodych widzów od lat czterech. W tym
roku przygotowaliśmy ponad 20 wyjątkowych aktywności, między
innymi wspólne konstruowanie kosmicznej rakiety, tworzenie
świeczek z pszczelego wosku czy budowanie domowego
projektora. Warsztaty odbywać się będą w oba festiwalowe
weekendy. Szczegółowy program warsztatów dostępny będzie
w obu kinach w czasie trwania festiwalu oraz na kinodzieci.pl.
Koncepcja i prowadzenie: Magda Bravo i Pan Szymon

kino dzieci po ukraińsku
dитяче кіно українською
bezpłatne seanse filmów
z ukraińskim lektorem lub
dubbingiem w Kinie Muranów,
wejściówki do odebrania
w kasie kina od 8.09.2022

безкоштовні покази фільмів
з українською озвучкою чи
дубляжем, квитки можна
отримати в касі кінотеатру
«Муранів» від 8 вересня 2022 р

24.09 SOBOTA,
11:45 Basia – zestaw filmów
krótkich (4+)
15:15 Detektyw Bruno (6+)

24 ВЕРЕСНЯ СУБОТА
11:45 Бася – набір
короткометражних фільмів (4+)
15:15 Детектив Бруно (6+)

25.09 NIEDZIELA,
12:30 Biuro Detektywistyczne
Lassego i Mai. Rabuś z pociągu (6+)
16:15 Za duży na bajki (9+)

25 ВЕРЕСНЯ НЕДІЛЯ
12:30 Детективне бюро Лассе
та Маї. Грабiжник з потягу (6+)
16:15 Завеликий для казок (9+)

1.10 SOBOTA
12:00 Jestem William (9+)
16:00 Wielka wyprawa Molly (4+)

1 ЖОВТНЯ, СУБОТА
12:00 Я – Вільям (9+)
16:00 Велика пригода монстра
Моллі (4+)

kino dzieci dostępne w Kinie Muranów
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seanse przyjazne sensorycznie
Seanse dla tych, którzy nie lubią dużego hałasu, mają trudność
z siedzeniem w bezruchu lub są wrażliwi wzrokowo i nie czują się
komfortowo w dużych, ciemnych kinowych salach.
24.09 SOBOTA 10:15 Mama Mu wraca do domu (4+)
25.09 NIEDZIELA 10:45 Pamiętniki Tatusia Muminka (5+)
1.10 SOBOTA 10:15 Najlepsze urodziny Królika Karola (4+)
2.10 NIEDZIELA 10:45 Dzieci z Bullerbyn (6+)

seanse z audiodeskrypcją
1.10 SOBOTA 14:30 Detektyw Bruno (6+)
2.10 SOBOTA 12:00 Przytul mnie. Poszukiwacze miodu (4+)

warsztaty z artystami
We współpracy z partnerem festiwalu Fundacją Sentio
przygotowaliśmy trzy wyjątkowe warsztaty kreatywne
przeznaczone dla dzieci od lat 9. Wstęp: 10 zł, na wydarzenia
obowiązują zapisy – szczegóły na kinodzieci.pl
Daniel Chmielewski: Stwórz swój komiks
(po seansie Gdzie jest Anne Frank, 24.09, sobota, 15:00,
Kino Muranów)
START WARSZTATÓW: 24.09 SOBOTA 17:15 KINO MURANÓW

Aleksandra Degórska: Kolaże dla przyszłości
(po seansie Dziewczyny dla przyszłości, 25.09, niedziela,
14:15 Kinoteka)
START WARSZTATÓW: 25.09 NIEDZIELA 15:30 KINOTEKA

Monika Waraxa: Narysuj, pomaluj, odbij – warsztaty
z projektowania plakatu festiwalu techniką graficzną
START WARSZTATÓW: 1.10 SOBOTA 14:30 KINOTEKA

zapytaj filozofkę
Gdzie mieszka dusza? Czy zwierzęta mają swoje niebo?
Czy Bóg istnieje? Puśćcie wodze fantazji i… zadajcie pytanie,
które was nurtuje. Odpowiedzi na nie poszuka filozofka,
wykładowczyni i publicystka, dr Katarzyna Kasia w serii wideo na
kanale Fundacji Sentio. Skrzynki, do których można wrzucić pytania,
znajdziecie podczas stacjonarnej odsłony festiwalu w Kinotece
i Kinie Muranów.

2.10 NIEDZIELA
10:15 Basia 2 – zestaw filmów
krótkich (4+)

2 ЖОВТНЯ НЕДІЛЯ
10:15 Бася 2 – набір
короткометражних фільмів (4+)

mali bohaterowie, duże tematy
konferencja dla nauczycieli, pedagogów i rodziców o potencjale
edukacyjnym i wychowawczym kina dokumentalnego dla młodej
widowni
14–15.09 ŚRODA–CZWARTEK 16:00–20:00 KINOTEKA

szczegóły na kinodzieci.pl
Filmy dokumentalne dla dzieci i młodzieży, w których bohaterowie
rówieśnicy poruszają ważne dla siebie sprawy, to wciąż obszar
mało znany szerszej widowni. Podczas wydarzenia postaramy się
to zmienić! Wspólnie z twórcami, pedagogami i znawcami kina
porozmawiamy o sile tkwiącej w dokumentach oraz zainspirujemy
do własnych działań edukacyjnych i wychowawczych wokół
filmów, które znajdą się w programie MFF Kino Dzieci i w Nowych
Horyzontach Edukacji Filmowej.

materiały towarzyszące filmom na stronie
kinodzieci.pl
Warsztaty kreatywne – tutoriale wideo
Zainspirujcie się filmami i stwórzcie niezwykłe prace z pomocą
naszej edukatorki Miśki Drygasiewicz. Oprócz zaproponowania
kreatywnego zadania Misia w zwięzły sposób podsumuje główny
temat filmu, żebyście mogli jeszcze lepiej go zrozumieć. Poza
warsztatami przypisanymi do konkretnych tytułów czeka na Was
także osiem uniwersalnych (wokółfilmowych) zadań specjalnych
(m.in. jak zaprojektować kino, statuetkę dla najlepszego filmu czy
jak zrobić kamerę z odzysku).
Warsztaty przeznaczone są dla dzieci od lat 4 i ich opiekunów.
Warsztaty znajdziecie na stronie kinodzieci.pl – dostęp jest
nieograniczony i bezpłatny.
Nagrania powstały we współpracy z Fundacją Sentio.

Rozmowy z filmowymi twórczyniami i twórcami
Dwie filmowe dziennikarki: Marta Bałaga i Anna Tatarska,
przeprowadziły rozmowy z reżyserkami i reżyserami oraz aktorkami
i aktorami dziecięcymi. Te wywiady to prawdziwa gratka dla
miłośników kina, którzy chcą poznać sekrety powstawania filmów.
• Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica Skorpiona,
rozmowa z reżyserką Tiną Mackic i aktorką Polly Stjärne
(filmową Mają) i aktorem Nilsem Kendlem (filmowym Lassem)
• Szkoła magicznych zwierząt, rozmowa z aktorami: Emilią Maier
(filmową Idą) i Leonardem Conradsem (filmowym Bennim)
• Głowa pełna ciebie, rozmowa z reżyserką Caroline Cowan
i aktorami: Sonją Holm (filmową Evą) i Ollem Cardellem
(filmowym Adamem)
• Lato, kiedy nauczyłam się latać; rozmowa z reżyserem Radivojem
Andrićem i aktorką Klarą Hrvanović (filmową Sofiją)
• Mecz o wszystko, rozmowa z reżyserem Camielem
Schouwenaarem i aktorami: Maikiem Cillekensem (filmowym
Dylanem) i Anouarem Kasmim (filmowym Youssefem)
Rozmowy z twórczyniami i twórcami znajdziecie na stronie
kinodzieci.pl – dostęp jest nieograniczony i bezpłatny.

rezerwacje grupowe

sklep festiwalowy

Zachęcamy do rezerwowania pokazów grupowych oraz
zamawiania dodatkowych seansów:

Podczas 9. MFF Kino Dzieci w Kinie Muranów oraz w Kinotece
będzie można kupić gadżety festiwalowe!

w Kinie Muranów:
rezerwacjegrupowe@nowehoryzonty.pl
608 430 782

Kino Muranów

w Kinotece:
rezerwacjegrupowe@nowehoryzonty.pl
608 430 782

Kinoteka – Centrum Festiwalowe

w Kinie Ada:
kinoada@dkwlochy.pl
22 863 79 81
w Służewskim Domu Kultury:
sdk@sdk.waw.pl
w Klubokawiarni Stacja Falenica:
magda.mroz@stacjafalenica.pl
531 534 536
w Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy”:
rezerwacje.grupowe@alternatywy.art
w Kinie Wisła:
iza.misiewicz@novekino.pl
609 880 800 | 22 839 23 65
w Domu Kultury Świt:
22 811 01 05
grupowe dostępy do festiwalu online
rezerwacjegrupowe@nowehoryzonty.pl
608 430 782

24 września – 2 października
od 9:00 do 18:00

24 września – 2 października
od 9:00 do 18:00

zapisz się na kinodzieciowy newsletter!
kinodzieci.pl
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indeks filmów
KATEGORIA WIEKOWA 4+
Basia – zestaw filmów krótkich
Basia 2 – zestaw filmów krótkich
Bella w brzuszku
Gordon i Paddy
Gwiazdka Klary Muu
Historie misiów łasuchów – zestaw filmów krótkich
Jonas i morze – zestaw filmów krótkich
Kicia Kocia i Edzio – zestaw filmów krótkich
Mama Mu wraca do domu
Najlepsze urodziny Królika Karola
Nie boję się! – zestaw filmów krótkich
Przytul mnie. Poszukiwacze miodu
Rintje 2 – zestaw filmów krótkich
Superrobak – zestaw filmów krótkich
Wielka wyprawa Molly
Yakari i wielka podróż
Zabawa w chowanego – zestaw filmów krótkich

34
34
25
35
28
25
20
14
28
2
26
3
20
14
35
29
17

KATEGORIA WIEKOWA 5+
Dlaczego drzewa gubią swoje liście jesienią –
zestaw filmów krótkich
Ernest i Celestyna 2 – zestaw filmów krótkich
Moja mama gorylica
Pamiętniki Tatusia Muminka
Pim i Pom
Szur szur ćwir plum! – zestaw filmów krótkich
Yuku i magiczny kwiat

17
26
15
15
21
15
3

KATEGORIA WIEKOWA 6+
Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Rabuś z pociągu
Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai.
Sekret rodziny von Broms
Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai.
Tajemnica Skorpiona
Charlie Chaplin – zestaw filmów niemych
Detektyw Bruno
Dzieci z Bullerbyn
Jak ocalić smoka
Nawet myszy idą do nieba
Opowieści Franza
Pajęczaki
Szkoła magicznych zwierząt
Zupa Franzy – zestaw filmów krótkich

36
35
3
26
4
36
29
29
16
18
4
27

KATEGORIA WIEKOWA 7+
Alfie, mały wilkołak
Czapka
Gandhi i spółka
Niesforny Bram
Zielona szkoła

21
32
32
21
22

KATEGORIA WIEKOWA 8+
Angel
Brudna robota
Jackie i Oopjen
Karla i Nordhal – zestaw dokumentów
Mumia Dummie
Noc z dreszczykiem
Ostatni seans
Serce dębu
Serce motyla

22
11
22
11
23
30
6
18
33

KATEGORIA WIEKOWA 9+
Aikiddo – zestaw dokumentów
Drogi Panie Dyktatorze
Dziewczyny dla przyszłości:
Nina, Gagan – zestaw dokumentów
Dziewczyny dla przyszłości:
Sabyah, Fatu – zestaw dokumentów
Dziki Zachód Calamity Jane
Film dla komistów
Głowa pełna ciebie
Jestem William
Kapitan Nova
Lato, kiedy nauczyłam się latać
Mecz o wszystko
Supa Modo
Wojna na deski
Wzgórze sekretów
Za duży na bajki
Życie według Nino

9
30
19
18
30
6
4
36
23
5
5
37
23
33
5
24

KATEGORIA WIEKOWA 10+
Belle
Dom na wzgórzu
Gdzie jest Anne Frank
Ikar
Maddy modelka
Moje życie to cyrk
Słońce i córka
Tańcząc dla Ciebie – zestaw dokumentów
Thom & Stoffel – zestaw dokumentów

31
7
7
7
12
31
33
12
9

KATEGORIA WIEKOWA 11+
Animal
Cześć Tapir!
Młodzieżowa Liga Mistrzów
Safiya Film – zestaw dokumentów

19
8
12
10

KATEGORIA WIEKOWA 12+
Baletmistrze
Comedy Queen
Opowieści spod prysznica – zestaw dokumentów
Podnieść poprzeczkę

13
8
13
13

Instagramowa rodzina
Młody Platon

38
39

Dokończ ilustrację według własnego pomysłu!

Pióra i kredki w ruch! Napisz recenzję swojego ulubionego,
festiwalowego filmu lub narysuj jego plakat, swoją pracę
prześlij na adres: kontakty@nowehoryzonty.pl, a kto wie –
może zobaczysz ją na naszym Facebooku lub Instagramie?

bilety, dostępy, karnety
pokazy stacjonarne
19 zł bilet na film*
15 zł bilet szkolny
(dla grup zorganizowanych)
Bilety można kupić
wyłącznie w kasach oraz
na stronach internetowych
kin festiwalowych.
*Kolekcjonuj pieczątki
i odbieraj nagrody!
Wszystkich młodych Widzów
zachęcamy do zbierania
festiwalowych pieczątek!
W trakcie festiwalu w kinach
znajdziecie specjalne
Dzienniczki Festiwalowicza.
Pamiętajcie, aby okazać je
podczas wchodzenia na seans
za każdy bilet otrzymacie
pieczątkę w Dzienniczku!
– po uzbieraniu 6 pieczątek kolejne
dwa bilety otrzymacie gratis
– po uzbieraniu 10 pieczątek
otrzymacie kupon zniżkowy
na 9. MFF Kino Dzieci online!
Szczegółowy regulamin
promocji znajdziecie na
kinodzieci.pl

pokazy online
15 zł pojedynczy dostęp
do wybranego filmu online
9,90 zł pojedynczy dostęp
do wybranego filmu online
z sekcji Klasyka Kina Dzieci
85 zł karnet umożliwiający
dostęp do wszystkich filmów na
festiwalowej platformie online
Wszystkie filmy dostępne online
oznaczone są symbolem
Filmy będą dostępne na
internetowej platformie
Kina Dzieci od 6 października
od godziny 12:00 do 23
października do godziny 23:59.
Filmy dostępne będą wyłącznie
na terytorium Polski.
Więcej na temat sprzedaży,
dostępów i karnetów
znajdziecie na kinodzieci.pl.
Dział obsługi widza dostępny
jest pod adresem:
pomoc@nowehoryzonty.pl
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