
Jeżyk i przyjaciele
Gatunek: Komedia / Animacja / Przygodowy, Reżyseria: Regina Welker, Nina Wels, Czas: 81
minut, b.o. 
Premiera: 10.06.2022 (Niemcy)

Spotkanie 1 (od października)
Temat: Sekrety sali kinowej

Mila i Mędrek to dzieciaki-zwierzaki i para najlepszych przyjaciół, zamieszkujących leśną polanę. Dzielna
jeżyczka i przebojowy wiewiór wyruszają w świat by uratować leśne stworzenia, którym na skutek suszy
zabrakło wody. Choć będą musieli stawić czoła wielu trudnościom, udowodnią, że nawet będąc małym,
można zostać wielkim bohaterem.

Ogliki
Gatunek: Animacja/Przygodowy/Familijny, Reżyseria: Toby Genkel, Jens Møller, Czas: 85
minut, od lat 5 
Premiera: 01.07.2022 (Niemcy/Belgia)

Spotkanie 2 (od listopada)
Temat: Filmowa gra planszowa

Rodzina Oglików szuka nowego domu. Trafia do przepięknej, spokojnej wioski Cuchniewo, która ma problem
z lokalnym wysypiskiem śmieci. Wszystko składa się znakomicie, bo Ogliki żywią się śmieciami i mieszkają na
śmietniskach. Wspaniała animacja o empatii, rodzinie i miłości oraz o tym, że dla każdego na tym świecie
znajdzie się misja do spełnienia.

Przytul mnie. Poszukiwacze miodu
Gatunek: Animacja, Reżyseria: Anna Błaszczyk, Czas: 70 minut, od lat 4 
Premiera: 18.11.2022 (Polska)

Spotkanie 3 (od grudnia)
Temat: Niedźwiadki i misie w filmowych opowieściach

Dorastaja ̨cy Miś w dniu swoich urodzin chce przez ̇yć pierwsza ̨ w z ̇yciu przygode ̨ i wyruszyć do legendarnej
Złotej Krainy, co nie spotyka sie ̨ z aprobata ̨ lubia ̨cego jaskiniane pielesze i długie, spokojne drzemki Tatusia.
Aby spełnić swoje marzenie Miś be ̨dzie musiał nie tylko przekonać Tatusia, z ̇e we ̨drówka przez las ku Złotej
Krainie moz ̇e być przyjemna, ale takz ̇e udowodnić, z ̇e jest wystarczaja ̨co dorosły by ruszyć ku nieznanej
przygodzie. Zagadkowe wskazówki przekazane bohaterom przez pszczoły wioda ̨ Misie na skraj lasu, gdzie po
raz pierwszy skonfrontuja ̨ sie ̨ z najwie ̨ksza ̨ zagadka ̨ – tajemniczym i nieodgadnionym światem ludzi.
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Yakari i wielka podróż
Gatunek: Animacja / Przygodowy, Reżyseria: Xavier Giacometti, Czas: 82 minut, b.o. 
Premiera: 20.05.2022 (Belgia / Francja / Niemcy)

Spotkanie 4 (od stycznia)
Temat: Filmowa zagadka to nie lada gratka

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
obdarza 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!

Miś Bamse na wulkanie
Gatunek: Animacja, Reżyseria: Christian Ryltenius, Czas: 70 minut, od lat 5 
Premiera: 06.01.2023 (Szwecja)

Spotkanie 5 (od marca)
Temat: Co to jest plan zdjęciowy i kto na nim pracuje

Bamse i jego przyjaciele dowiadują się, że ich przyjaciel biolog zniknął podczas wyprawy badawczej. To staje
się początkiem misji ratunkowej, która prowadzi bohaterów filmu przez szereg niebezpieczeństw. Po drodze
napotkają stado głodnych wilków, samolubnych złoczyńców i groźne erupcje wulkanów.

Najlepsze urodziny Królika Karola
Gatunek: Animacja, Reżyseria: Michael Ekbladh, Czas: 74 minut, od lat 4 
Premiera: 13.01.2023 (Niemcy, Holandia, Szwecja)

Spotkanie 6 (od maja)
Temat: Filmowa krzyżówka

Długo oczekiwane 5 urodziny królika Karola będą zupełnie inne niż sobie wyobrażał. Młodsza siostra choruje i
nikt nie ma czasu na świętowanie z jubilatem. W proteście Karol wymyka się z domu, by odwiedzić babcię,
tyle że droga do jej domu wiedzie przez las...

Helios Radom, 
ul. Poniatowskiego 5, 26-610 Radom

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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