Akademia Filmowa 2022/23
Szkoła Podstawowa kl. 1-3
Uczę się i bawię poznając świat filmu

Nel i tajemnica Kurokota
Gatunek: Animacja/Przygodowy, Reżyseria: Julien Fournet, Czas: 89 minut, od lat 6
Premiera: 14.10.2022 (Francja)

Spotkanie 1 (od października)
Temat: Kiedy powstały pierwsze filmy i czym się różnią od współczesnych
Nel i trzy łasice o imionach Drapcio, Pyśka i Łasuch to największe rozrabiaki w Mgiełkogrodzie, które mają
wyjątkowy talent do znajdowania się w złym miejscu o niewłaściwym czasie. Pod nieuwagę straży dworskiej,
ekipa trafia na przyjęcie, w czasie którego Nel przebiera się za księżniczkę. Poznając tajemnicze kąty zamku
niepożądani goście przypadkiem podglądają bezwzględnego dziedzica Tristana, gdy ten za pomocą
magicznego eliksiru zamienia przyszłego króla w… kurokota – pół kurczaka, pół kota. Od tej chwili losy
Mgiełkogrodu zależą od Nel i jej gangu, z którym musi ocalić księcia Rolanda i powstrzymać przebiegłego
Tristana. Podczas pełnej przygód misji, która będzie wymagała odwagi, sprytu i grupy najlepszych przyjaciół,
Nel odkryje, że szlachetność w sercu nosi każdy z nas!

Jak ocalić smoka
Gatunek: Fantasy/Przygodowy/Familijny, Reżyseria: Kristina Dubin, Katarina Launing, Czas:
81 minut, od lat 7
Premiera: 17.12.2021 (Norwegia)

Spotkanie 2 (od listopada)
Temat: Filmowa krzyżówka - gra interaktywna
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?

Wielki zielony krokodyl domowy
Gatunek: Familijny, Reżyseria: Will Speck, Josh Gordon, Czas: 100 minut, od lat 7
Premiera: 02.12.2022 (USA)

Spotkanie 3 (od grudnia)
Temat: Kto tworzy film? Filmowe zawody
Kiedy rodzina Primmów przeprowadza się do Nowego Jorku, ich syn, Josh z trudem przystosowuje się do
nowej szkoły i nowych przyjaciół. Wszystko to zmienia się, kiedy chłopiec poznaje Lyle'a - śpiewającego
krokodyla (Shawn Mendes), który uwielbia kąpiele, kawior i muzykę i mieszka na strychu ich domu. Dwójka
szybko się zaprzyjaźnia, ale kiedy na Lyle'a czycha zły sąsiad, pan Grumps (Brett Gelman), Primmowie
muszą połączyć siły z właścicielem Lyle'a, Hectorem P. Valenti (Javier Bardem), aby pokazać światu, że nie
ma nic złego w wielkim śpiewającym krokodylu o wspaniałej osobowości.
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Dziwny świat
Gatunek: Animacja/Akcja/Przygodowy, Reżyseria: Don Hall, Czas: 100 minut, od lat 7
Premiera: 25.11.2022 (USA)

Spotkanie 4 (od stycznia)
Temat: Filmowa gra planszowa
„Dziwny świat”, wyprodukowany przez Walt Disney Animation Studios, zabiera widzów w podróż po
niezbadanej i niebezpiecznej krainie, w której fantastyczne stworzenia czekają na powrót rodziny Cladów –
legendarnych odkrywców - z ich ostatniej i zdecydowanie najważniejszej misji. Jak mówi reżyser Don Hall,
„Dziwny świat” to ukłon w stronę brukowych magazynów – popularnych od pierwszej połowy XX w. czasopism
fantastycznych drukowanych na tanim papierze. „W okresie dorastania uwielbiałem czytać brukowce”wspomina. - „Opowiadały one często o niezwykłych przygodach grupy eksploratorów odkrywających ukryte
światy czy prastare stworzenia. W dużym stopniu zainspirowały Dziwny świat”.

Lena i Śnieżek
Gatunek: Komedia / Przygodowy / Familijny, Reżyseria: Brian Herzlinger, Czas: 90 minut, od
lat 7
Premiera: 05.08.2022 (USA)

Spotkanie 5 (od marca)
Temat: Przyjaciel ze świata zwierząt
Para niezdarnych złodziejaszków kradnie białe lwiątko i próbuje dostarczyć je do bogatego kolekcjonera
zwierząt. Nic nie idzie jednak zgodnie z planem i maluch ucieka. Przypadkiem znajduje go Lena – nieśmiała
nastolatka, która dopiero co przeprowadziła się do nowego miasta. Zwierzak, któremu nadaje imię Śnieżek,
szybko staje się jej najlepszym przyjacielem. Lena boi się jednak, że lwiątko może jej zostać odebrane i
dlatego postanawia ukrywać je przed tatą i resztą świata. Kiedy jednak zdradza swój sekret niewłaściwej
osobie, zaczynają się kłopoty, a na trop Śnieżka ponownie wpadają złodzieje i ich zleceniodawca. Czy Lena
zdoła ochronić białego lwa przed grożącym mu niebezpieczeństwem?

Szkoła magicznych zwierząt
Gatunek: Fantasy / Familijny, Reżyseria: Gregor Schnitzler, Czas: 89 minut, od lat 6
Premiera: 06.01.2023 (Niemcy)

Spotkanie 6 (od maja)
Temat: Przewodnik po baśniowym świecie
Ida musiała przeprowadzić się do innego miasta i jest teraz „nową dziewczyną” w szkole Winterstein. W nowej
klasie jest jej ciężko: Helene pilnuje, by Ida miała niewielkie szanse na nawiązanie znajomości, a pierwszego
dnia szkoły zostało jej tylko jedno miejsce - obok outsidera Benniego. Pewnego dnia nauczycielka
przedstawia dzieciom Mortimera Morrisona, który podróżuje po świecie w poszukiwaniu „magicznych
zwierząt”. Każde z tych zwierząt ma stać się bratnią duszą dziecka. I właśnie Ida i Benni jako pierwsi w klasie
mają magicznych towarzyszy! Kiedy w szkole zaczynają znikać przedmioty, dzieci i magiczne zwierzęta
muszą trzymać się razem, aby rozwiązać zagadkę szkolnego złodzieja.
Zastrzegamy prawo do zmiany tytułu filmu lub kolejności spotkania. Szczegóły w regulaminie AF
Deklarację przystąpienia do cyklu [do pobrania z www.helios.pl/AF] prosimy przesyłać na: radom@helios.pl
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