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koordynator

LAMA MOVIE
oferta dla klas 4-6
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wmyslinski80@gmail.com
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: Zielona Szkoła, Munio: Strażnik Księżyca, Nazywam się Cukinia,
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 (opcjonalnie 15 zł z warsztatami) 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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Nazywam się Cukinia
reż. Claude Barras
Szwajcaria, Francja/66 min
9+/animacja/dubbing/familijny

Ten film to przejmujące studium dziecięcych
dramatów i ich konsekwencji. Ale też duża dawka pozytywnych emocji, takich jak nadzieja, bez
której nie da się żyć, o czym dobrze wiedzą mali bohaterowie. To również przegląd ludzkich postaw,
szczególnie dorosłych i ich wpływu na życie dzieci. To obowiązkowa pozycja filmowa dla każdego.
						
	Magdalena Kurowska – Czas Dzieci

Ikar, który woli, gdy zwraca się do niego per Cukinia, to chłopiec o niezwykłej
emocjonalności, wrażliwości i darze zjednywania sobie ludzi. Po niespodziewanej śmierci swojej mamy dziewięcioletni chłopiec zwany Cukinią zaprzyjaźnia się z sympatycznym policjantem Rajmundem i trafia do domu dziecka, w którym mieszkają inne dzieci
w jego wieku. Początkowo Cukinia ma problemy z przystosowaniem się do nowego
miejsca, nie zawsze dogaduje się ze wszystkimi. Stopniowo jednak znajduje sobie przyjaciół i kiedy zajdzie taka potrzeba, będzie mógł liczyć na ich wsparcie.
Nazywam się Cukinia to lekcja „pięknego dorastania”, budowania zaufania i przyjaźni.
Poruszająca opowieść przenosząca w intymny i emocjonalny świat dziecka poszukującego nadziei i miłości. Dziecka, które tkwi w każdym z nas i łaknie bliskości drugiego
człowieka. Film nominowany do Oscara 2017 w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy
Film Animowany. Zdobywca Europejskiej Nagrody Filmowej 2016 dla Najlepszej
Pełnometrażowej Animacji oraz Nagroda Publiczności na Warszawskim Festiwalu
Filmowym 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=OSth64wByak
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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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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
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zielona szkoła
reż. Simone van Dusseldorp
Holandia/ 80 min.
6+/dubbing/familijny

Ta holenderska produkcja jest dobrą
propozycją dla osób, które lubią przyrodę,
zwierzęta i chcą zagłębiać prawa natury.
Chociaż na pierwszym planie pojawia się poszukiwanie nowych przyjaźni, mam wrażenie,
że to właśnie przyroda jest najważniejsza.
Ewa Mikosz-Malara – Kulturantki.pl

Ośmioletnia Meral przenosi się z rodziną do innego miasta. Oznacza to dla niej
konieczność zaaklimatyzowania się w nowym miejscu, zmianę szkoły i nowe kontakty z rówieśnikami. Początki nie należą do łatwych, sprawniej niż z ludźmi, idzie nawiązywanie relacji ze zwierzętami – choćby małą, szarą myszką. Zwierzęca przyjaciółka
o imieniu Pipip zamieszkuje z Meral w pokoju, po czym wyrusza z nią na jesienny
obóz. Las skrywa jednak wiele niebezpieczeństw – chwila nieuwagi powoduje, że Pipip
zostaje porwana przez sowę. Meral staje na czele ekipy poszukiwawczej i wspólnie
ze szkolnymi przyjaciółmi wyrusza na ratunek myszce. Doskonałe kino przygodowe,
będące barwną opowieścią o dziecięcej solidarności, poczuciu odpowiedzialności
i wrażliwości.

https://www.youtube.com/watch?v=huVGBEB8CL8

KINO MEDUZA ul. Oleska 45
www.opolskielamy.pl

