
Johnny
Gatunek: Biograficzny, Reżyseria: Daniel Jaroszek, Czas: 119 minut, od lat 13 
Premiera: 23.09.2022 (Polska)

Spotkanie 1 (od października)
Temat: Film biograficzny

Patryk włamuje się do domku w małym mieście. Wyrok sądu nakazuje mu prace społeczne w puckim
hospicjum, gdzie poznaje niezwykłego ks. Jana Kaczkowskiego. Duchowny angażuje młodych chłopaków z
zawodówki, na pozór twardych buntowników, w pomoc śmiertelnie chorym. W swojej pracy skupia się na
bliskości, czułości i walce o relacje z drugim człowiekiem. Uczy empatii. A czyni to z hurtową ilością humoru,
czym zyskuje ogromną popularność. Niedługo później Jan sam staje się pacjentem swojego hospicjum.
Patryk zostaje postawiony w sytuacji, która zmieni całe jego życie.

West Side Story
Gatunek: Dramat / Musical, Reżyseria: Steven Spielberg, Czas: 153 minut, od lat 13 
Premiera: 10.12.2021 (USA / Hiszpania)

Spotkanie 2 (od listopada)
Temat: Musical

West Side Story opowiada o zakazanej miłości i rywalizacji pomiędzy dwoma ulicznymi gangami zwanymi
Rakiety i Rekiny. Oba mają inne pochodzenie etniczne. Film oparty jest na broadwayowskim musicalu z 1957
roku.

Oto my
Gatunek: Dramat, Reżyseria: Nir Bergman, Czas: 94 minut, od lat 12 
Premiera: 12.03.2021 (Włochy / Izrael)

Spotkanie 3 (od grudnia)
Temat: Film drogi

Historia jednoczesnego dorastania ojca i jego autystycznego syna oraz podróży, która odmieni ich życie.
Aharon z oddaniem wychowuje swojego syna, Uriego. Żyją we dwóch, zanurzeni we własnej codziennej
rutynie, tak bardzo różniącej się od świata, jaki znamy. Gdy Uri staje się formalnie dorosły, ma zamieszkać w
specjalistycznym domu opieki. Czy jest na to gotowy? Aharon uważa, że nie, ale może w rzeczywistości sam
nie dorósł do rozstania... W drodze do placówki ojciec podejmuje decyzję o wspólnej ucieczce.
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Comedy Queen
Gatunek: Dramat, Reżyseria: Sanna Lenken, Czas: 93 minut, od lat 10 
Premiera: 04.11.2022 (Szwecja)

Spotkanie 4 (od stycznia)
Temat: Dramat filmowy

Sasza ma 12 lat i marzy, aby zostać "comedy queen". Jej mama zawsze mawiała, że są ludzie, którzy mają
do tego dryg. Ale mama Saszy nie żyje. Z powodu depresji popełniła samobójstwo. Sasza wie, że musi zrobić
wszystko inaczej niż mama, żeby mieć inne życie. Zaczyna więc...
Po pierwsze, obciąć włosy, bo wszyscy mówią, że wyglądam jak mama....
Po trzecie, nie czytać książek, bo mama czytała, a się zabiła...
Po siódme...
Po dziesiąte - zostać Comedy Queen!
Comedy Queen to cudowna opowieść o miłości, odwadze, tęsknocie, żałobie i śmiechu. Wzruszająca,
zabawna, doskonała. To film podczas którego w jednej minucie parskacie śmiechem, a w kolejnej zalewacie
się łzami. Nie ma drugiego takiego filmu łączącego najwspanialszy humor z najciemniejszym mrokiem.

Mecz o wszystko
Gatunek: Dramat, Reżyseria: Camiel Schouwenaar, Czas: 90 minut, od lat 9 
Premiera: 02.12.2022 (Holandia, Niemcy)

Spotkanie 5 (od marca)
Temat: Film sportowy

Najlepsi przyjaciele Dylan i Youssef marzą o zostaniu zawodowymi piłkarzami. Pewnego dnia
niespodziewane wydarzenie zmienia wszystko i Dylan musi pogodzić się ze swoim nowym życiem. Nie chce
porzucić swojego marzenia i nadal jest zdeterminowany, aby wraz z Youssefem wygrać Puchar Touzani!
Dzięki pomocy Mayi, w której się podkochuje, uczy się grać w piłkę nożną w zupełnie nowy sposób. "Mecz o
wszystko" to film o prawdziwej przyjaźni, nie poddawaniu się i dążeniu do zwycięstwa.

Rodzice kontra influencerzy
Gatunek: Komedia, Reżyseria: Michela Andreozzi, Czas: 94 minut, od lat 13 
Premiera: 22.08.2022 (Włochy)

Spotkanie 6 (od maja)
Temat: Komedia

Jakim wyzwaniem jest dziś bycie samotnym ojcem nastolatki? Paolo, nauczyciel filozofii, wdowiec, samotnie
wychowuje córkę o francuskim imieniu Simone i ma z nią bardzo dobrą relację. Jednak wraz z wejściem
dziewczynki w wiek nastoletni idylla dobiega końca. Jak każda nastolatka, Simone wpada w sidła smartfona.
Dość szybko dojrzewa w niej pragnienie zostania influencerką, jak jej idolka Ele-O-Nora - a to kategoria ludzi,
których jej ojciec nie znosi. By naprawić swoje relacje z córką, Paolo rozpoczyna kampanię przeciwko
mediom społecznościowym. Pomaga mu sama Simone, która staje się jego internetową menadżerką.
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