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Spotkanie 1.
Rodzaj filmowy, gatunek i odmiana gatunkowa

Zegar czarnoksiężnika [USA 2018] reż. Eli Roth [październik]
Nastoletni Lewis Barnavelt po śmierci rodziców trafia do położnej na odludziu posiadłości ekscentrycznego wuja Jonathana.
Wkrótce po przybyciu chłopak odkrywa, że wuj praktykuje różne formy magii i eksploruje niebezpieczne obszary światów
równoległych. Wszystko po to, by rozwikłać zagadkę zaginionego mistrza czarnej magii Isaaca Izarda, który skonstruował
zegar odmierzający czas do nadchodzącej Apokalipsy. Zegar ukryty jest w murach ogromnej posiadłości, a jego odnalezienie
jest jedynym sposobem, by powstrzymać nadchodzącą zagładę.

Spotkanie 2.
Ożywić wyobraźnię - quiz filmowy

Dziadek do orzechów i cztery królestwa [USA 2018] reż. Lasse Hallström, Joe Johnston [listopad]
Bohaterką filmu jest Clara, dziewczyna poszukująca jedynego w swoim rodzaju klucza, który pozwoli jej otworzyć pudełko
z darem od zmarłej matki. W czasie poszukiwań dziewczyna trafia do tajemniczej, magicznej krainy.

Spotkanie 3.
Akceptacja i wykluczenie - kino o ważnych sprawach

Na linii wzroku [Niemcy 2016] reż. Joachim Dollhopf, Evi Goldbrunner [grudzień]
Michi mieszka w domu dziecka. Przypadkowo znajduje nigdy nie wysłany list swojej zmarłej mamy, z którego wynika, kto
prawdopodobnie jest tatą chłopca. Michi bardzo chce go poznać. Pierwsze spotkanie przynosi rozczarowanie – chłopiec
inaczej wyobrażał sobie tatę. Obaj powoli budują relacje między sobą i stają przed wieloma trudnościami, które starają się
pokonać poczuciem humoru i hartem ducha.

Spotkanie 4.
Adaptacja tekstów kultury. Co kino zawdzięcza popkulturze?

Mary Poppins powraca [USA 2018], reż. Rob Marshall [luty]
Mary Poppins pomaga odnaleźć nowemu pokoleniu rodziny Banksów radość i zachwyt życiem, które zatracili w szarej
codzienności. Niezawodna niania i jej magiczne zdolności przemienią każde zadanie w niezapomnianą, fantastyczną
przygodę.

Spotkanie 5.
Od Batmana do Dumbo – sylwetka Tima Burtona

Dumbo [USA 2019] reż. Tim Burton [kwiecień]
Aktorska wersja historii młodziutkiego słonia o niezwykle dużych uszach, który zabawia cyrkową publiczność. Reżyserem
filmu jest Tim Burton, w obsadzie filmu znaleźli się Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito i Eva Green.

Spotkanie 6.
Pomiędzy rzeczywistością a wirtualnym światem gry

Labirynt [Belgia 2016], reż. D. Boswell [maj]
Frikke, 14-letni chłopiec, w tajemniczy sposób zostaje wprowadzony w wirtualny świat, od którego nie może się uwolnić.
Szybko odkrywa, że gra komputerowa ma bezpośredni wpływ na świat realny, w którym żyje on i bliskie mu osoby. Nie
może wydostać się ze złowieszczej gry, gdyż nie czuje się na siłach pozostawić swoich przyjaciół bez wsparcia. Frikke ściga
się z czasem. Musi odnaleźć złośliwego twórcę okropnej gry i znaleźć sposób na wyprowadzenie swoich znajomych
z wirtualnego świata.
Organizator zastrzega prawo do zmiany tytułu filmu bądź kolejności spotkania w przypadku nieprzewidzianych w momencie udostępnienia programów
przyczyn, takich jak zmiana daty premiery filmu, usunięcie filmu z oferty dystrybutora bądź nowa, szczególnie atrakcyjna premiera filmowa.

