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Spotkanie 1.
Podróż do baśniowej krainy

Księżniczka i smok [Rosja 2018] reż. Marina Nefedova [październik]
W przeddzień swoich siódmych urodzin, Księżniczka Basia, która najbardziej na świecie uwielbiała czytać, sięgnęła po
nową książkę, która okazała się być zaczarowana. Kiedy dziewczynka ją otworzyła, spomiędzy kartek wyfrunęła chmara
wielokolorowych motyli! Gdy Basia chciała złapać jednego z nich, w magiczny sposób przeniosła się do baśniowej krainy.

Spotkanie 2.
Przyjaciel ze świata zwierząt

Moja żyrafa [Belgia, Holandia, Niemcy 2017] reż. Barbara Bredero [listopad]
Rafał urodził się tego samego dnia, co jego najlepsza przyjaciółka Rafa, żyrafa. Ponieważ jego dziadek jest opiekunem
w zoo, Rafała często można spotkać w pobliżu Rafy. Są nierozłączni i dzielą się wszystkim. Chłopiec po raz pierwszy idzie
do szkoły i dowiaduje się, że żyrafy do szkoły chodzić nie mogą. Rafał tęskni za Rafą, a żyrafa Rafa tęskni za Rafałem.
Pomysłowy chłopiec wymyśla plan zabrania żyrafy do szkoły i przedstawienia jej wszystkim kolegom i koleżankom.

Spotkanie 3.
Coś tu nie pasuje – świąteczna zabawa multimedialna

Grinch [USA 2018] reż. Yarrow Cheney, Scott Mosier [grudzień]
Grinch znów powraca, by zepsuć wszystkim ten szczególny świąteczny czas. Mieszkańcy Ktosiowa z niecierpliwością
oczekują Białego Bożego Narodzenia, najpiękniejszego czasu w roku. I tylko on, zielony stwór Grinch, nie znosi świąt
i zrobi wszystko, by je zepsuć.

Spotkanie 4.
Filmowa gra planszowa

Stateczek Eliasz [Norwegia 2017], reż. Simen Alsvik , Will Ashurst [luty]
Podczas wielkiego sztormu Eliasz odbiera sygnał wezwania na pomoc. Udaje mu się uratować zagrożony statek
i w nagrodę zostaje zaproszony do pracy w Wielkim Porcie. Ale praca w nowym miejscu nie jest wcale taka prosta.
Jednak Eliasz daje sobie radę. Pewnego wieczoru udaje mu się podsłuchać rozmowę przestępców, którzy nielegalnie
wydobywają radioaktywny metal, który emituje fale elektromagnetyczne wpływające na pogodę. Eliasz musi zwrócić się
o pomoc do swych starych przyjaciół, aby zdemaskować przestępców.

Spotkanie 5.
Filmowa krzyżówka. Zabawa w znajomość pojęć związanych z kinem

Niesamowita historia Wielkiej Gruszki [Dania 2017] reż. Amalie Næsby Fick, Jørgen Lerdam, Philip Lipski [marzec]
Opowieść o kotce Mitcho i słoniu Sebastianie, mieszkających w spokojnej wiosce Solby. Para przyjaciół decyduje się na
podróż w nieznane w poszukiwaniu tajemniczej Gruszki, o której od dawna krążą niezwykłe legendy. Nic nie jest typowe
– po pierwsze, są zwierzętami; po drugie, każde z nich ma własny pomysł na podróż. Jak to wszystko pogodzić? Można,
gdyż obydwoje są żądni przygód, zmagań z piratami i spotkań z fantastycznymi stworami. Wspólna wyprawa będzie
obfitować w liczne przygody i okaże się sprawdzianem ich przyjaźni.

Spotkanie 6
Najważniejszy dzień w roku…

Opowieści świnki [Niemcy 2017] reż. Theresa Strozyk [maj]
Waldemar, prosiaczek ze słabością do tego co słodkie, obchodzi urodziny. Kiedy tort jest już gotowy, nadchodzą kłopoty.
Farmę odwiedza gang głodnych dzików mających apetyt na urodzinowe ciasto. W te urodziny przed Waldemarem
wyzwanie poważniejsze niż zwykle. Do tej pory największą sztuką było to, by nie zjeść tortu przed czasem. Tym razem on
i jego najlepsi przyjaciele - kogut Franz i mysz Johnny - muszą uratować farmę przed najazdem czwórki dzików
wyjadających wszelkie zapasy.
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.

