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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: Niedoparki, Pim i Pom, Munio: Strażnik Księżyca oraz bloki
animacji dla dzieci z Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA. 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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Niedoparki
reż. galina miklinova
chorwacja, czechy, słowacja / 83 min.
4+/animacja/dubbing/familijny

Oryginalny film, który w końcu wyjaśnia tajemnicę
znikających skarpetek. Przewagą Niedoparków nad
innymi tego typu animacjami są nietypowo wyglądające postaci o niezwykłej bystrości i charakterze,
które utrwalają się w pamięci. To rozrywka dobra dla
całej rodziny, niosąca powiew świeżości i szczerości.
							
	Karolina Benesova – Cerveny Koberec

Niedoparki zajmują się skakaniem na jednej nodze, robieniem kawałów, śpiewaniem śmiesznych piosenek, a kiedy indziej wymyślaniem niebezpiecznych zabaw. Są
wśród nich również tacy, którzy należą do gangów, organizują skarpetkowe porwania
i żądają okupów. Jedno można powiedzieć na pewno – w ich życiu nie ma miejsca na
nudę!
To dziarskie, pełne humoru, energii i pomysłów stworzenia, które zamieszkują szczeliny między książkami, szuflady, dna szaf i różne inne zakamarki. Są stałymi
bywalcami ludzkich mieszkań – również Twojego. Niech nie dziwią Cię zatem ginące
skarpetki, zwłaszcza te z naturalnych włókien – zapewne są już na dnie żołądka Hihlika
lub Ramzesa albo jakiegoś innego stwora z niedoparkowej ferajny. Gdy już zabierają
skarpetkę, to tylko jedną z pary, bo wtedy jest o wiele weselej i zabawniej.
Film jest ekranizacją książki pod tym samym tytułem, która jest już do kupienia
w księgarniach w Polsce.

https://www.youtube.com/watch?v=hGXSgfSy0kI
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PIM i pom
reż. Gioia Smid
Holandia /70 min.
4+/animacja/dubbing/familijny

Film jest przyjemny, sympatyczny, ma sporo wdzięku,
a gdy para naszych futrzastych bohaterów dołącza
do stada bezpańskich kotów – dokonujących zuchwałych kradzieży na targu rybnym – robi się całkiem
interesujący. Najmocniejsza jest jego strona plastyczna, nawiązująca bezpośrednio do rysunków słynnej
holenderskiej ilustratorki Fiep Westendorp: po komputerowych animacjach amerykańskich wreszcie
jakaś oryginalna i ciekawa kreska.
							
Paweł Mossakowski – Co jest grane 24

Dwa koty: odważny i ciekawy przygód Pim oraz ostrożny i rozważny Pom, wiodą
beztroskie życie u boku swojej opiekunki. Pewnego razu jej siostrzenice zabierają je na
piknik do lasu. Okazuje się, że niewinnie wyglądające dziewczynki mają wobec kociej
pary niecne zamiar: chcą je sobie przywłaszczyć. Kotkom udaje się co prawda uciec, ale
nie od razu znajdują drogę do domu – ich przyjaźń zostaje poddana próbie.

https://www.youtube.com/watch?v=U3IrhEUq2Xs
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munio: strażnik księżyca
reż. Alexandre Heboyan, Benoît Philippon

Jedna z lepszych animacji, jakie miałam okazję oglądać w kinie w ostatnim czasie. Twórcy dobrze wykorzystali potencjał, tworząc
pełną magii produkcję dla małych i dużych
widzów.
Emilia Troszczyńska – Filmosfera

Francja/ 85 min.
6+/animacja/dubbing/familijny

Munio: Strażnik księżyca” należy do wąskiego grona współczesnych bajek, o
których nie zapomina się tuż po projekcji. Mądra, dowcipna i niezwykle kolorowa uniwersalna opowieść o poświęceniu i przyjaźni oczarowuje zarówno dzieci, jak dorosłych.
Pewna magiczna kraina podzielona jest na dwie strefy – tą w której rządzi słońce i tą w
której panuje księżyc. Jest jeszcze przestrzeń pomiędzy – cień, w którym żyją stworzenia, zbyt delikatne, aby wystawić się zarówno na działanie słońca jak księżyca. Co
kilkadziesiąt lat w krainie wybierani są strażnicy – słońca i księżyca. Tym razem jednak
podczas ceremonii dzieje się coś dziwnego. Magiczne stworzenie wskazujące strażnika
księżyca, zamiast wybrać Leona, który do służby przygotowywał się lata, wskazuje na
fajtłapowatego, choć sympatycznego Munia. Tak zaczyna się opowieść o upadku magicznej krainy, intrygach złego i wielkim poświęceniu, dzięki któremu słońce i księżyc
będą mogły wrócić na swojej miejsce.

https://www.youtube.com/watch?v=U2nknWIiY_E

LAMA MOVIE
dla przedszkola

O!PLA: przedszkole
bloki animacji dla dzieci

Bloki animacji TDMG przedszkole z Festiwalu O!PLA przeznaczone są dla dzieci w wieku
1-5 lat. Prezentują to, co aktualnie dzieje się
w polskiej animacji dla najmłodszych. W programie zawarte zostały pojedyncze odcinki
znanych serii, a także mniej znane realizacjie
różnych polskich animatorów.

polska/każdy blok 40 min.
1-5/animacja/dubbing

O!PLA łączy 69 miast na swej festiwalowej mapie i jest to jeden z największych
festiwali animacji w Polsce. Do Opola zawitała w dniach 05 – 09.04.2017 i zostawiła po sobie kilkanaście krótkich animacji dla dzieci z konkursu TERAZ DZIECI MAJĄ
GŁOS m.in. AgiBagi Pamiętniki Florki, Mami Fatale. Animacje te podzielone są na dwie
kategorie wiekowe: PRZEDSZKOLE, czyli wiek 1-5 lat oraz WCZESNOSZKOLNA
w zakresie 6-9 lat. W obu kategoriach mamy przygotowane dla Państwa 3 bloki różnorodnych krótkometrażowych filmów animowanych oraz tematyczne warsztaty plastyczne po projekcji wybranego bloku.

KINO MEDUZA ul. Oleska 45
www.opolskielamy.pl

