
Blisko

Comedy Queen

GŁOWA PEŁNA CIEBIE

Gatunek: Dramat, Reżyseria: Lukas Dhont, Czas: 105 minut, od lat 15
Premiera: 17.02.2023 (Belgia, Holandia, Francja)

Gatunek: Dramat, Reżyseria: Sanna Lenken, Czas: 93 minut, od lat 10
Premiera: 04.11.2022 (Szwecja)

Gatunek: Familijny / Komedia romantyczna, Reżyseria: Caroline Cowan, Czas: 82 minut, od
lat 10 
Premiera: 01.03.2023 (Szwecja)

13-letni chłopcy Léo i Rémi są nierozłączni. Ich przyjaźń jest silna i wyjątkowa, niestety nie do końca zrozumiała i szybko
zaszufladkowana przez rówieśników. Szkolne plotki i presje rówieśników sprawiają, że Léo, nawiązuje nowe przyjaźnie i
zainteresowania by uciąć plotki i znaleźć swoje miejsce w szkolnej społeczności. Rémi natomiast ma duże trudności by
zasymilować się w nowej rzeczywistości. Poruszający film o przyjaźni, dojrzewaniu, relacjach i radzeniu sobie z trudnymi
emocjami.

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.

Adam przeprowadza się wraz z rodziną do Göteborgu. W nowej klasie chłopiec spotyka Ewę, z którą zaczyna łączyć go coś
więcej niż przyjaźń. Czy ich relacja przetrwa dużą próbę? Nie tak łatwo powiedzieć, kiedy ludzie się w sobie zakochują. Nie
wiadomo, czy świadczy o tym szybsze bicie serca, a może chęć spędzania każdej wolnej chwili z tą jedyną osobą. Jak połapać
się w tych wszystkich uczuciach? To pytanie, na które spróbuje odpowiedzieć Adam. Chłopiec od razu czuje miętę do Ewy.
Dziewczyna uczy go grać w piłkę nożną i razem wyczekują wspólnej wycieczki. Sprawy zaczynają się jednak komplikować, gdy z
własnoręcznie uszytym sercem odwiedza go Molly – pierwsza dziewczyna. „Głowa pełna ciebie” to opowieść o dylematach
towarzyszących szkolnym zauroczeniom, motylom w brzuchu i przyjaźniach, które stają się czymś więcej.

 

TEMAT PRELEKCJI: Bliskość. O tym, co nas do siebie zbliża, a co może rozdzielić.

od lutego 2023

TEMAT PRELEKCJI: Śmiech przez łzy. Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w życiu?

od stycznia 2023

TEMAT PRELEKCJI: W drodze ku dojrzałości. Niespodzianki i wyzwania nastoletniego życia.

od lutego 2023
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ZADRA

Kapitan Nova

Czarodziejski Flet

Rodzice kontra influencerzy

Gatunek: Muzyczny, Reżyseria: Grzegorz Mołda, Czas: 88 minut, od lat 15
Premiera: 10.03.2023 (Polska)

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

Gatunek: Przygodowy, Sci-Fi, Reżyseria: Maurice Trouwborst, Czas: 86 minut, od lat 8
Premiera: 13.05.2023 (Holandia)

Gatunek: Przygodowy, Fantasy, Musical, Reżyseria: Florian Sigl, Czas: 120 minut, od lat 15
Premiera: 21.04.2023 (Niemcy)

Uczeń szkoły muzycznej Tim odkrywa magiczne przejście do innego świata – niezwykłej krainy rodem z opery
„Czarodziejski flet” Mozarta. W miejscu, którego granice wyznacza tylko wyobraźnia, przemienia się w księcia Tamino,
czyli głównego bohatera opowieści. Od teraz chłopiec zmuszony jest zmagać się z przeciwnościami losu w dwóch
wymiarach. Za dnia, w prawdziwym świecie, starając się o uzyskać
upragnioną rolę w szkolnym przedstawieniu. Zaś w nocy ryzykując życie, żeby uwolnić piękna księżniczkę Paminę i ocalić
krainę fantazji.

2050 rok. Ziemia jest całkowicie zniszczona. Wszędzie panuje susza. Aby przetrwać ludzie musieli opuścić planetę. Statek
kosmiczny pod przywództwem kapitan Novy musi cofnąć się w czasie, aby zapobiec katastrofie ekologicznej. Misja się
rozpoczęła. Coś jednak poszło nie tak. Załoga wylądowała w 2025 roku, a kapitan Nova ma teraz 12 lat. Czy uda im się ocalić
świat?

Sandra to utalentowana dziewczyna z blokowiska, która walczy o uznanie na rapowej scenie, pod pseudonimem Zadra. Przed
mikrofonem zyskuje niesamowitą energię i charyzmę, którą może porwać tłumy. Sandra stara się o szacunek i spełnienie w
świecie rapu zdominowanym przez mężczyzn. Walczy nie tylko o wymarzony świat, ale przede wszystkim o lepsze jutro dla
swojej rodziny.

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.

TEMAT PRELEKCJI: Jak zostać raperką? Życiowe dylematy w świecie hip-hopu.

od marca 2023

TEMAT PRELEKCJI: Odłóż wreszcie telefon! Jak dogadać się z dorosłymi w sprawie korzystania
z technologii?

od marca 2023

TEMAT PRELEKCJI: Zapobiec katastrofie. Czy ochrona środowiska to zadanie tylko dla
bohaterek?

od kwietnia 2023

TEMAT PRELEKCJI: W fantastycznym świecie. Jak wyobraźnia pozwala uporać się z życiowymi
problemami?

od kwietnia 2023
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Tori i Lokita

Pełna Miłości

Rytmy Casablanki

Vinski i pył niewidzialności

Gatunek: Dramat, Reżyseria: Nabil Ayouch, Czas: 101 minut, od lat 15
Premiera: 13.05.2022 (Francja, Maroko)

Gatunek: Familijny, Reżyseria: Roberto Bueso, Czas: 105 minut, od lat 10
Premiera: 23.06.2023 (Hiszpania)

Gatunek: Komedia / Fantasy / Familijny, Reżyseria: Juha Wuolijoki, Czas: 85 minut, od lat 8
Premiera: 21.10.2022 (Finlandia)

Gatunek: Dramat, Reżyseria: Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne, Czas: 89 minut, od lat 15
Premiera: 02.06.2023 (Francja, Belgia)

Nastoletnia Lokita i młodszy od niej Tori przybyli do Europy, pokonując niebezpieczny szlak wiodący przez Morze Śródziemne.
Starają się o prawo pobytu. Podają się za rodzeństwo, ale czy faktycznie nim są? Choć oficjalnie nie mają prawa pracować,
muszą jakoś żyć, gdzieś zarabiać, wspomóc rodzinę w Afryce. Dlatego pod przykrywką roznoszenia pizzy sprzedają narkotyki...
Czy uda im się wyrwać z błędnego koła, w które wciągają migrantów handlarze ludźmi, świat przestępczy i bezduszna
biurokracja?

Siostra Marina - zakonnica mająca niestandardowe pomysły - zostaje wysłana do zagrożonej zamknięciem katolickiej
szkoły El Parral. Nowi podopieczni - osieroceni uczniowie witają ją niewybrednymi żartami. Pewnego dnia zauważa, że
dzieci lubią spędzać czas, grając w piłkę nożną. Postanawia stworzyć z nich drużynę. Chłopcy nie od razu zaczynają
odnosić sukcesy, ale dzięki grze zespołowej tworzą rodzinę, której nigdy nie mieli. Pełen ciepłego humoru film
zainspirowany prawdziwą historią.

Anas - były raper podejmuje pracę w domu kultury w robotniczej dzielnicy największego miasta Maroka – Casablanki.
Prowadzone przez niego zajęcia z hip-hopu mają ośmielić jego młodych podopiecznych, by odważniej mówili o swoich
problemach. Hip-hop powstał po to, by wyrazić niezadowolenie i oddać głos tym, którzy są go pozbawieni, tłumaczy uczniom
podczas pierwszej lekcji. I zachęca do tego, by zaczęli pisać o swoich doświadczeniach. Kierowani przez swojego nauczyciela
młodzi bohaterowie zaczynają tworzyć wspierającą się społeczność. Z czasem różnice między nimi przestają mieć jakiekolwiek
znaczenie.

Vinski to nieśmiały 10-latek wychowywany przez nieco nadopiekuńczą mamę. Kiedy spotyka tajemniczego aptekarza, który
ofiarowuje mu pył niewidzialności, jego życie diametralnie się zmienia. Otrzymuje bowiem magiczny proszek, który pozwala mu
stać się niewidzialnym i przechodzić przez ściany. Na początku Vinski wykorzystuje swoje nowe moce do żartów, ale z czasem
uczy się, że bycie bohaterem wymaga mądrości oraz umiejętności pozostania w cieniu. Na nieszczęście Vinskiego banda
oszustów wkrótce zainteresuje się tajemnicą niewidzialności.

TEMAT PRELEKCJI: W rytmie buntu. Sztuka ulicy jako sposób na wyrażanie siebie.

od czerwca 2023

TEMAT PRELEKCJI: Trudne doświadczenie obcości migrantów: Walka o przeżycie w świecie,
który cię nie chce.

od maja 2023

TEMAT PRELEKCJI: Jak używać supermocy? O wyzwaniach w byciu superbohaterem.

od maja 2023

TEMAT PRELEKCJI: Na drodze do marzeń. Czego potrzebujemy, żeby świadomie kierować
własnym życiem?

od czerwca 2023
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Helios dla Szkoły - Kino na Temat
 https://szkoly.helios.pl/ 

Serdecznie zapraszamy


