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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 naszych młodych
widzów do zaprezentowania film „Storm. Opowieść o odwadze”. 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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STORM. OPOWIEŚĆ
O ODWADZE
reż. Dennis Bots
Holandia 2017/100 min.
9+/dubbing/familijny

Film Dennisa Botsa wchodzi do polskich kin
w odpowiednim czasie. Alternatywna wersja
opowieści o reformacji i początkach rewolucyjnej
metody druku to dobra propozycja dla dzieciaków,
które właśnie rozpoczynają ferie – dzięki „Stormowi”
uzupełnią i utrwalą szkolną wiedzę, a jest też szansa,
że będą się przy tym dobrze bawić.
Dorota Kostrzewa – Filmweb

12-letni Storm pomaga tacie w drukarni. Pewnego dnia drukarz zostaje pojmany
przez Inkwizycję. Chłopiec podejrzewa, że to z powodu tajemniczego listu. W ostatniej
chwili udaje mu się uciec i zabrać ze sobą matrycę, która sprowadziła na ojca kłopoty.
Podczas ucieczki Storm spotyka ukrywającą się w podziemiach Marieke, z którą
wyrusza na ratunek aresztowanemu drukarzowi. Żadne z nich nie spodziewa się
jeszcze, że druk może mieć moc kruszącą mury, a ich przypadkowe spotkanie wpłynie
na całe ich życie.
„Storm. Opowieść o odwadze” to historia osadzona w realiach XVI wieku,
w momencie ogłoszenia tez Marcina Lutra i rozłamu w kościele katolickim.

https://www.youtube.com/watch?v=Ojm06ULxL5w
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