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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 zaprezentowania film „Miś Bamse i córka wiedźmy”. 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. Oleska 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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Miś Bamse to bardzo popularny w Szwecji bohater
komiksu Rune Andreassona i powstających w ślad
za nim krótkometrażowych kreskówek. Jest – mimo
drobnej postury – najpotężniejszym niedźwiedziem
świata, co zawdzięcza właściwościom robionego
przez babcię miodu, a co pozwala mu utrzymywać
ład i porządek w rodzinnym miasteczku.

MIŚ BAMSE I CÓRKA
WIEDŹMY
reż. Christian Ryltenius
Szwecja 2016/65 min.

Paweł Mossakowski - cojestgrane24

4+/dubbing/familijny

Zły Krezus znajduje złoto w tamie bobrów. Postanawia je wykraść, ale najpierw
musi unieszkodliwić niedźwiedzia Bamse. Wysyła więc córkę czarownicy Lovę, aby
zaczarowała misia. W tym czasie Krezus planuje zburzyć tamę bobrów i ukraść
zgromadzony tam skarb. Bamse i przyjaciele muszą współpracować, aby powstrzymać
chciwego Krezusa i nie dopuścić do zalania wioski.

https://youtu.be/q12ysUMuLd4
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