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Szkoła podstawowa kl. 1-3
1 film 3D / 5 filmów 2D
Spotkanie 1.
Yeti – prawda czy mit?

Mała stopa [USA 2018] reż. Karey Kirkpatrick [październik]
Przygodowa animacja "Mała Stopa" przedstawia legendę o Wielkiej Stopie z zupełnie innej perspektywy. Bystry, młody
Yeti znajduje coś, co według niego nie istnieje - człowieka. Wieści o tej "Małej Stopie” przynoszą mu sławę i wywołują
poruszenie w społeczności prostych Yeti, rodząc pytania o to, co jeszcze można znaleźć w wielkim świecie otaczającym
ich zaśnieżoną wioskę. To szalona opowieść o przyjaźni, odwadze i radości odkrywania.

Spotkanie 2.
Magia dzieciństwa. Dlaczego dzieci chcą być dorosłe?

Krzysiu, gdzie jesteś? [USA 2018] reż. Marc Forster [listopad]
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie! Gdy mały Krzyś dorósł i znalazł się na życiowym zakręcie, jego wierni
towarzysze dzieciństwa - Kubuś, Prosiaczek, Kłapouchy i Tygrysek – wyruszają ze Stuwiekowego Lasu do Londynu, by
przypomnieć mu magię dzieciństwa.

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.
Wirtualny świat na kinowym ekranie

Ralph Demolka w internecie [USA 2018], reż. Rich Moore, Phil Johnston [luty]
Akcja filmu przenosi się z salonu gier do nieznanego i stale rozwijającego się świata internetu. Przy czym nie ma
ostatecznej pewności, czy internet przetrwa demolkę Ralpha... Ralph, czarny charakter gry wideo wraz z przyjaciółką
Wandelopą von Cuks stawiają wszystko na jedną kartę i wyruszają na tułaczkę po sieci w poszukiwaniu części zamiennej,
która uratuje grę Wandelopy. Zagubieni w nieznanym świecie bohaterowie zdają się w swojej wędrówce na internetową
społeczność, w tym twórcę stron internetowych i biznesmena imieniem Yesss, będącego głównym algorytmem i duszą
popularnej strony "BuzzzTube".

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

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.
Filmowa gra planszowa

Villads [Dania 2016] reż. Frederik Meldal Nørgaard [maj]
Villads jest pełnym energii, obdarzonym bujną wyobraźnią sześciolatkiem, którego poznajemy podczas przygotowań do
ważnego momentu w życiu – chłopiec idzie do szkoły. Villads z uwagą słucha starszej siostry, która ciągle narzeka na
szkołę i rodziców tęskniących za swoimi szkolnymi latami. Rezolutny chłopiec stara się samodzielnie rozwiązywać
problemy życia codziennego, również i w tym przypadku postanawia dzielnie stawić czoła szkolnej rzeczywistości. Szkoła
staje się dla Villadsa jeszcze jednym polem bitwy, której reguły trudno zaakceptować, ale z którymi dzięki sprytowi
i pomysłowości można żyć.
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.

