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9. Międzynarodowy Festiwal Filmowy
Kino Dzieci
24 września – 2 października

Nadchodzi największe święto kina dla młodego widza!
Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci to wydarzenie
skierowane do dzieci od 4. roku życia oraz ich opiekunów.
Ideą, która od początku przyświeca festiwalowi, jest udostępnianie szerokiej publiczności wartościowych filmów, które
wyróżniają się walorami edukacyjnymi, artystycznymi oraz
produkcyjnymi. Wrocławska odsłona Festiwalu to ponad siedemdziesiąt filmowych historii stworzonych z myślą o młodych widzach – każda z nich otwiera przed nimi świat pełen
wyobraźni i ekscytujących przygód. Jak co roku, program
został podzielony na sekcje: wśród nich Konkurs Główny
oraz Konkurs Filmowych Odkryć, w którym zaprezentowane
zostaną produkcje o wyjątkowej różnorodności gatunkowej
i stylistycznej. Dzięki filmowym opowieściom wyruszymy
do Niderlandów, Norwegii, ale też dużo dalej – do Boliwii,
Japonii czy Indii. W programie znalazły się również ekranowe
adaptacje ulubionych książek oraz filmy, w których głównymi
bohaterami są zwierzęta, drzewa, kwiaty i międzygatunkowe
przyjaźnie. Kino Dzieci to filmowe zachwyty i dobra zabawa –
przez cały czas trwania festiwalu odbywać się będą również
wydarzenia dodatkowe: spotkania z twórcami, warsztaty,
wspólne śniadanie czy praktyka jogi. Do wspólnego oglądania
i przeżywania przygód zapraszamy widzów w wieku 4–12 lat
(i zapewniamy: dorośli również nie będą się nudzić).
ceny biletów: 16 zł pojedynczy, 14 zł przy zakupie 3 i więcej
biletów, 13 zł dla grup szkolnych
Chcesz wybrać się z klasą na pokaz filmu?
Prosimy o kontakt z Tomkiem Wójcikiem
koordynującym zapisy na seanse grupowe
(tomasz.wojcik@nowehoryzonty.pl;
tel. 608 430 317).

WEEKENDOWE WARSZTATY PEŁNE
TWÓRCZEJ ENERGII!
W tym roku wracamy do naszej tradycji, czyli kipiących kreatywnymi pomysłami, pełnych dobrej zabawy i wypełnionych
dziecięcą wyobraźnią otwartych warsztatów w holu kina dla
wszystkich młodych widzów od lat czterech. Warsztaty odbywać się będą w festiwalowe weekendy - szczegółowy
program dostępny na stronie kinonh.pl.

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.
25 września, niedziela, 12.00

MAMA MU WRACA DO DOMU
REŻ. CHRISTIAN RYLTENIUS / SZWECJA / 63’

KINO DZIECI PO UKRAIŃSKU | DИТЯЧЕ КІНО
УКРАЇНСЬКОЮ
Bezpłatne seanse filmów z ukraińskim lektorem lub dubbingiem, wejściówki do odebrania w kasach kina.
безкоштовні покази фільмів з українською озвучкою чи
дубляжем, квитки можна отримати в касі кінотеатру
25 września, niedziela, 16.00 | 25 вересня, неділя, 16.00

BASIA | БАСЯ
Repertuar Dobrych Relacji
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Sekcje
konkurs główny

konkurs filmowych odkryć

Dla wielbicieli przygód i opowieści pełnych emocji!
Konkurs główny to największy skarb
Kina Dzieci. 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.

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.

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.
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Sekcje
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. Przewijają 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.

z nosem
w książkach

kino dzieci
gra w zielone

ulubieńcy festiwali

Dla zaczytanych
moli książkowych!

Dla miłośników
przyrody!

Dla chcących trzymać
rękę na filmowym
pulsie!

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,
a po seansie odwiedzisz
bibliotekę.

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. Pierwszoplanowymi
bohaterami będą tym razem
nie ludzie, a zwierzęta,
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.

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.
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pocztówka
z Niderlandów

krótkie historie

klasyka kina dzieci

Dla gotowych na kolejną
podróż z Kinem Dzieci!

Dla tych, dla których
jedna historia to za
mało!

Dla chcących poznać
nasze najpiękniejsze
filmy!

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.

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!

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.
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Harmonogram
SOBOTA 24.09

poniedziałek 26.09

10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:15
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
18:00

09:30
10:00
16:00
16:30
17:00
17:30

4+
5+
9+
4+
8+
12+
6+
4+
10+
6+
9+
5+
9+
8+
10+
4+

Jonas i morze – zestaw filmów krótkich / 30'
Yuku i magiczny kwiat / 65'
Aikiddo – zestaw dokumentów / 63'
Przytul mnie. Poszukiwacze miodu / 70'
Maddy modelka / 59'
Baletmistrze / 75'
Dzieci z Bullerbyn / 91'
Basia / 50'
Ikar / 76'
Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica Skorpiona / 83'
Za duzy na bajki / 105'
Moja mama gorylica / 77'
Lato, kiedy nauczyłam się latać / 85'
Ostatni seans / 110'
Belle / 121'
Wieczorynka: Rintje 2 – zestaw filmów krótkich / 40'

NIEDZIELA 25.09
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30

4+
9+
11+
4+
11+
6+
6+
6+
12+
9+
9+
4+
6+

Najlepsze urodziny Królika Karola / 75'
Głowa pełna ciebie / 82'
Safiya Film – zestaw dokumentów / 45'
Mama Mu wraca do domu / 63'
Cześć Tapir! / 88'
Pamiętniki Tatusia Muminka / 74'
Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Sekret rodziny von Broms /81'
Detektyw Bruno / 110'
Opowieści spod prysznica – zestaw dokumentów / 59'
Supa Modo / 74'
Mecz o wszystko / 90'
Zabawa w chowanego – zestaw filmów krótkich / 43'
Zupa Franzy – zestaw filmów krótkich / 44'

5+
9+
4+
4+
6+
9+

Yuku i magiczny kwiat / 65'
Lato, kiedy nauczyłam się latać / 85'
Basia / 50'
Najlepsze urodziny Królika Karola / 75'
Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Rabuś z pociągu / 82'
Jackie i Oopjen / 90'

UA

wtorek 27.09
09:30
10:00
10:30
16:30
17:00
17:30

6+
6+
4+
5+
6+
9+

Szkoła magicznych zwierząt / 89'
Detektyw Bruno / 110'
Gordon i Paddy / 65'
Yuku i magiczny kwiat / 65'
Nawet myszy idą do nieba / 87'
Lato, kiedy nauczyłam się latać / 85'

środa 28.09
09:00
09:30
10:00
16:30
17:00
17:30

9+ Głowa pełna ciebie / 82'
10+ Tancząc dla Ciebie / 71'
6+ Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Rabuś z pociągu / 82'
4+ Przytul mnie. Poszukiwacze miodu / 70'
6+ Detektyw Bruno / 110'
10+ Gdzie jest Anne Frank / 99'

UA

czwartek 29.09
09:00 9+ Mecz o wszystko / 90'
09:30 7+ Niesforny Bram / 83'
10:00 10+ Thom & Stoffel – zestaw dokumentów / 49'
Dlaczego drzewa gubią swoje liście jesienią – zestaw filmów
16:30 5+
krótkich / 42'
17:00 6+ Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica Skorpiona / 83'
17:30 9+ Za duży na bajki / 105'
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piątek 30.09

niedziela 2.10

09:00
10:00
10:30
16:30
17:00
17:30

10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30

11+ Młodzieżowa liga mistrzów / 90'
7+ Zielona szkoła / 80'
6+ Szkoła magicznych zwierząt / 89'
4+ Nie boję się! – zestaw filmów krótkich / 51'
6+ Szkoła magicznych zwierząt / 89'
9+ Mecz o wszystko / 90'

sobota 1.10
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
18:00

4+ Superrobak – zestaw filmów krótkich / 51'
8+ Angel / 91'
9+ Głowa pełna ciebie / 82'
6+ Jak ocalić smoka / 82'
9+ Za duży na bajki / 105'
4+ Najlepsze urodziny Królika Karola / 75'
9+ Dziewczyny dla przyszłości – zestaw dokumentów (część 1) / 49'
9+ Film dla kosmitów / 73'
4+ Yakari i wielka podróż / 83'
9+ Dziki Zachód Calamity Jane / 82'
4+ Mama Mu wraca do domu / 63'
6+ Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica Skorpiona / 83'
12+ Comedy Queen / 94'
4+ Wieczorynka: Historie misiów łasuchów / 41'

legenda:

spotkanie z aktorami

lektor na żywo

seans z muzyką na żywo

4+ Przytul mnie. Poszukiwacze miodu / 70'
6+ Szkoła magicznych zwierząt / 89'
8+ Brudna robota / 83'
4+ Kicia Kocia i Edzio – zestaw filmów krótkich / 51'
9+ Moje życie to cyrk / 100'
4+ Basia 2 / 45'
9+ Dziewczyny dla przyszłości – zestaw dokumentów (część 2) / 49'
9+ Kapitan Nova / 85'
4+ Wielka wyprawa Molly / 70'
10+ Dom na wzgórzu / 105'
5+ Szur szur ćwir plum! – zestaw filmów krótkich / 45'
10+ Belle / 121'
9+ Jestem William / 86'

UA

seans z lektorem ukraińskim

konkurs główny

konkurs filmowych odkryć

konkurs krótkich dokumentów

z nosem w książkach

kino dzieci gra w zielone

pocztówka z Niderlandów

ulubieńcy festiwali

klasyka kina dzieci

droga na północ – dokumenty z Norwegii, Szwecji i Finlandii

krótkie historie
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