Oferta filmowa

Kino Meduza
Przedszkole

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty specjalnej
skierowanej do grup przedszkolnych. Proponujemy udział w pokazach znakomitych filmów animowanych i aktorskich przeznaczonych
dla najmłodszych widzów. Po seansach możliwe jest przeprowadzenie
warsztatów plastycznych związanych tematycznie z filmem, w których
wykorzystujemy oryginalne pomysły i niestandardowe materiały.
Projekcje i zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku,
w godzinach 9-14, w Kinie Meduza (ul. Oleska 45, Opole). Koszt
uczestnictwa przedszkolaka w seansie to 10 zł (opcjonalnie 15 zł
z warsztatami).
Aby skorzystać z oferty należy wysłać e-mail (z informacją
o: liczbie uczniów w grupie, danych do kontaktu, wybranym filmie
lub bloku oraz odpowiadającej Państwu dacie i godzinie) na adres:
opolskielamy@gmail.com lub skontaktować się z nami telefonicznie,
dzwoniąc na numer 693 365 542

Książka Lili / 4+ / 76 min
Lili, bohaterka książki dla dzieci, nagle wypada ze swojego papierowego
świata i zostaje uwięziona w miejscu, do którego nie należy. Tak zaczyna
się wspaniała przygoda, podczas której Lili odkrywa, że jedyną osobą, która
może ją uratować jest Ramon, właściciel książki, z której wypadła dziewczynka. Niestety, Ramon nie czytał jej od wielu lat. Co gorsza, nie jest już
małym chłopcem i dawno przestał wierzyć w fantazje. Lili i jej przyjaciółka Manuela wyruszają w niebezpieczną podróż po Pustyni Utraconych
Wspomnień, by dowiedzieć się co wydarzyło się w życiu Ramona. Czym
zakończy się ich przygoda?

Gordon i Paddy / 3+ / 62 min
Ekranizacja znanych w Polsce szwedzkich kryminałów dla dzieci o przygodach komisarza policji ropucha Gordona i jego zastępcy – myszki Paddy.
W trakcie śledztwa Gordon łapie na gorącym uczynku głodną myszkę.
Szybko orientuje się, że Paddy nie mogła być sprawczynią kradzieży
orzechów. „Jest jedno prawo lasu” – mówi komisarz – „Bycie miłym jest
legalne. Bycie niemiłym nie” i prosi przemyślną myszkę o pomoc w śledztwie. Wkrótce, gdy ta dowiedzie swoich umiejętności, mianuje ją swoim
następcą. Niestety nowe wyzwanie może Paddy przerosnąć. Czy uda im się
schwytać winnych przestępstw w lesie?

Miś Bamse i córka wiedźmy / 3+ / 65 min
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.

Niesamowita historia wielkiej gruszki / 4+ / 82 min
Film jest opowieścią o kocie Mitcho i słoniu Sebastianie, mieszkających
w spokojnej wiosce Solby. Pewnego dnia para przyjaciół postanawia
wyruszyć na poszukiwania tajemniczej Gruszki, o której od dawna krążą
niezwykle legendy i opowieści. Ich wspólna wyprawa będzie obfitować
w liczne przygody i okaże się sprawdzianem ich przyjaźni.

Petson i Findus – Najlepsza Gwiazdka / 4+ / 82 min
Stary Pettson i Findus – kot o duszy krnąbrnego dziecka, przygotowują się
do gwiazdki. Jest tyle do zrobienia! Trzeba znaleźć choinkę, wysprzątać,
przygotować świąteczne potrawy i zrobić wiele innych poważnych rzeczy!
Przygotowania nie należą do najłatwiejszych. Za oknem szaleje śnieżyca,
a Pettson upiera się, że nie potrzebuje pomocy sąsiadów. Findusowi marzą
się święta z przyjaciółmi, ale Pettson wstydzi się zaprosić innych na wigilijną
kolację. Rezolutny kot bierze sprawy w swoje łapki. Aktorska ekranizacja
przygód bohaterów doskonale znanych ze szwedzkiej serii książek ilustrowanych autorstwa Svena Nordqvista.

Niedoparki / 3+ / 83 min
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 niedparkowej 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.

Munio, Strażnik Księżyca / 4+ / 85 min
W pewnej magicznej krainie, wesoły psotnik, Munio, niespodziewanie i ku
zaskoczeniu wszystkich zostaje wybrany do arcyważnego zadania – wraz
z bohaterskim Stalonem mają strzec Księżyca i Słońca. Dla beztroskiego
i kochającego zabawę Munia to nie lada wyzwanie! Niestety, dość szybko
z serii niefortunnych zdarzeń i nadarzającej się okazji korzysta zły mag, który
wykrada Księżyc i Słońce. Munio musi wyruszyć w pełną przygód i niebezpieczeństw podróż, żeby naprawić swój błąd. Czas przywrócić porządek na
niebie!

O czym szumi las / 3 +/ 75 min
Zwierzolas to dom dla wielu małych stworzeń: myszy, wiewiórek, ptaków.
Nie zawsze jednak czują się one w nim bezpiecznie – muszą uważać, by nie
zostać pożartymi przez większe i silniejsze drapieżniki. Szczególnie groźny
jest lis Rudolf, który uwielbia polować na – zdawałoby się – bezbronne
myszy, jak chociażby babcia Leona Myszomędrka. Ta próba prowadzi do
prawdziwej rewolucji.

Stateczek Eliasz / 4+ / 73 min
Podczas wielkiego sztormu Eliasz odbiera sygnał wezwania na pomoc.
Udaje mu się uratować zagrożony statek i w nagrodę zostaje zaproszony
do pracy w Wielkim Porcie. Ale praca w nowym miejscu nie jest wcale
taka prosta. Jednak Eliasz daje sobie radę. Pewnego wieczoru udaje mu
się podsłuchać rozmowę przestępców, którzy nielegalnie wydobywają
radioaktywny metal, który emituje fale elektromagnetyczne wpływające na
pogodę. Eliasz musi zwrócić się o pomoc do swych starych przyjaciół aby
zdemaskować przestępców.

Superagentka / 4+ / 77 min
10-letnia Agathe-Christine będzie detektywem. Już teraz chce rozwiązywać zagadki. Czas na pierwszą “prawdziwą” sprawę. Złapanie tajemniczego złodzieja z osiedlowego sklepu to tylko kwestia czasu. Spódnica, marynarka, krawat, kapelusz z szerokim rondem – od razu widać, że Agathe
Christine jest detektywem. Gdy przeprowadza się z rodziną do nowego
miasta, natychmiast zakłada biuro detektywistyczne, a w lokalnym sklepiku
dostaje pierwsze prawdziwe zlecenie: ma siedem dni na odkrycie, kto
dokonuje drobnych kradzieży.

Moja żyrafa / 4+ / 74 min
Rafał urodził się tego samego dnia, co jego najlepszy przyjaciel Raf, żyrafa. Ponieważ jego dziadek jest opiekunem w zoo, Rafała często można
spotkać w pobliżu Rafa. Są nierozłączni i dzielą się wszystkim, aż Rafał po
raz pierwszy idzie do szkoły i dowiaduje się, że żyrafy do szkoły chodzić
nie mogą. Rafał tęskni za Rafem, a żyrafa Raf tęskni za Rafałem. Dlatego
Rafał wymyśla plan zabrania żyrafy do szkoły i przedstawienia jej wszystkim
kolegom i koleżankom.

Opowieści świnki / 4+/ 72 min
Waldemar, prosiaczek ze słabością do tego co słodkie, obchodzi urodziny.
Kiedy tort jest już gotowy, nadchodzą kłopoty. Farmę odwiedza gang głodnych dzików mających apetyt na urodzinowe ciasto. W te urodziny przed
Waldemarem wyzwanie poważniejsze niż zwykle. Do tej pory największą
sztuką było to, by nie zjeść tortu przed czasem. Tym razem on i jego
najlepsi przyjaciele - kogut Franz i mysz Johnny - muszą uratować farmę
przed najazdem czwórki dzików wyjadających wszelkiezapasy. Przed tym
gangiem nie uchowa się nawet stara marchewka, o torcie nie wspominając. Tylko jak dotrzeć na farmę, skoro dziki podstępem wyprowadziły ich
w pole?

Zestaw – Żubr Pompik / 3+ / do 60 min
Gdzieś w głębinach dzikiej puszczy mieszka żubr Pompik. Właściwie
żuberek, jako że w porównaniu z rówieśnikami jest niewielki, do tego nie
tak silny, szybki i skoczny jak oni. Pompik jest jednak najbardziej ciekawskim
zwierzęciem w puszczy. Interesuje go wszystko, co dzieje się dookoła niego,
chce się wszystkiego dowiedzieć i odkryć każdą leśną tajemnicę. Dzielnie
sekunduje mu w tym jego młodsza siostra, mała Polinka, która jest żubrzyczką czynu - zamiast się zastanawiać, jak coś działa, woli biegać, skakać
i sama wszystkiego doświadczać.

Zestaw – Basia / 3+ / do 60 min
Basia ma 5 lat i tak zwany charakterek. Mieszka w mieście z rodzicami,
dwójką braci, żółwiem Kajetanem i pluszowym przyjacielem Miśkiem
Zdziśkiem. Czasami Basia, jak każdy przedszkolak, napotyka wielkie problemy, z którymi musi sobie poradzić.

Zestaw – O!PLA / 3+ / 30 min
Zbiór animacji dla dzieci z Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji
O!PLA
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