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oferta dla klasy 7 + gimnazjum
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693365542

miejsce: kino meduza
czas trwania: film + 30 min. warsztaty

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty kinowej dla grup przedszkolnych
i szkolnych - LAMA MOVIE. Jest to połączenie projekcji filmowych z tematycznymi
warsztatami plastycznymi. Wyświetlamy wyłącznie dobre klasyczne bajki oraz nowości ze świata polskiej animacji. W tym miesiącu mamy dla najmłodszych widzów do
wyboru cztery propozycje: Goodbye Berlin, Czerwony Żółw oraz Kedi: sekretne życie
kotów. Po seansie odbywają się związane tematycznie z filmem warsztaty, w których
wykorzystujemy interesujące, niestandardowe materiały plastyczne.
Istnieje również możliwość zorganizowania specjalnego pokazu (informacja
o dostępnych pozycjach filmowych w biurze Kina Meduza) i warsztatów poza tą ofertą,
jednak wymaga wcześniejszej konsultacji z koordynatorem LAMA MOVIE.
Zajęcia odbywają się w godzinach 9-14 w dni robocze w Kinie Meduza (ul.
Oleskiej 45, Opole). Koszt uczestnictwa to jedynie 10 zł od dziecka. Aby skorzystać
z oferty należy wysłać e-mail na adres wmyslinski80@gmail.com (z informacją o: liczbie dzieci w grupie, danych do kontaktu, wybranym filmie oraz pasującej Państwu
dacie i godzinie) lub skontaktować się telefonicznie z koordynatorem LAMA MOVIE:
Wojciechem Myślińskim, tel. 693 365 542
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Po opuszczeniu sali projekcyjnej pozostanie w nas to niesamowite wrażenie, że
przed chwilą obcowaliśmy z czymś wyjątkowym i niepowtarzalnym.

Czerwony żółw

Radek Folta - Movies Room

reż. Michael Dudok de Wit
Francja, Belgia, Japonia/80 min.
13+/animacja/bez dialogów

Znajdujesz się na bezludnej wyspie. Wokół ani śladu człowieka, żadnego zgiełku, tylko morze i plaża. Wiatr jest świeży, zamiast smogu morska bryza. Od cywilizacji
dzieli cię bezkresny ocean. Co robisz? Delektujesz się swobodą czy budujesz tratwę?
Gdzie jesteś? W więzieniu czy w raju?
Legendarne japońskie Studio Ghibli (Spirited Away: W krainie Bogów) przedstawia
urzekającą baśń dla dorosłych, która została nagrodzona w Cannes, nominowana do
Oscara i zwyciężyła w projekcie Scope100, w którym to sami widzowie wybierają filmy
dla widzów. Wyrusz w niezwykłą podróż i odkryj w sobie bezludną wyspę podczas
seansu filmu, który oczarował widzów na całym świecie.

https://www.youtube.com/watch?v=eg7vBAkwyUM
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goodbye berlin
reż. Fatih Akin

Nie ma tu żadnych przedłużonych momentów, wszystko jest idealnie wyważone. Zachęcam wybrać się razem
z głównymi bohaterami w niezapomnianą wakacyjną podróż!
Błażej Siemieniak - Movies Room

Niemcy/93 min.
13+/napisy

Maik to nastolatek i typowy samotnik: nie ma przyjaciół, dziewczyny i hobby.
Wszystko się zmienia w momencie, gdy na jego drodze staje Czik – zawadiacki nastolatek, buntownik i rozrabiaka, który bez skrępowania sięga po alkohol czy wszczyna bójki. Między chłopakami nawiązuje się nić porozumienia, która przeistacza się w
przyjaźń – są gotowi niemal na wszystko. Pewnego razu Czik kradnie starą Ładę, którą
udają się w spontaniczną podróż – bez mapy, bez planu i bez rodziców. Zaczyna się
wielka wakacyjna przygoda, która pozostanie w pamięci chłopaków już na zawsze…
Jazda w nieznane jest pełniejsza ważnych odkryć i niezwykłych doświadczeń,
gdy na siedzeniu obok ma się najlepszego kumpla. Dzieło Fatiha Akina laureata Złotego
Niedźwiedzia 2004 za film „Głową w mur”. Opowieść o przyjaźni nagrodzona przez
Europejską Akademię Filmową 2017 w kategorii Najlepszy Film Młodzieżowy.

https://www.youtube.com/watch?v=daIJ6pdHNx4
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Kedi – sekretne życie kotów
reż. Ceyda Torun

To w równym stopniu prezent dla właścicieli i wielbicieli tych zwierząt, co zachęta dla sceptyków. Bez
względu na preferencje, “Kedi” działa jak najlepszy
antydepresant - to piękny film o zachwycie nad
prawdziwym cudem natury.
							
		
Dorota Kostrzewa – Filmweb

Turcja, USA/80 min.
10+/dokument/lektor/napisy/familijny

Fenomenalny dokument o życiu stambulskich kotów, który odkrywa przed
nami fascynujący świat widziany z kociej perspektywy. Stambuł to miasto z niezwykłą,
sięgającą tysięcy lat historią i zarazem jedyne w swoim rodzaju najprawdziwsze kocie
imperium. Koty, mając w nim swoje wyjątkowe, zaszczytne miejsce, są nieodłączną
częścią lokalnej społeczności. Żyją na styku dwóch światów – dzikiego i cywilizowanego: nie mają swoich właścicieli, ale każdego dnia towarzyszą mieszkańcom w chwilach
smutku i radości. Bywają drapieżne, uparte, zdeterminowane, ale też wdzięczne, radosne i wierne. A tak naprawdę są najważniejszymi mieszkańcami Stambułu – ukrytym skarbem miasta, niestrudzonymi towarzyszami i nieoczywistym lustrem, w którym
każdy może się przejrzeć. Wystarczy spojrzeć na świat z ich perspektywy.

https://www.youtube.com/watch?v=FckA4KvEllQ
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