Oferta filmowa

Kino Meduza
Liceum

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty specjalnej skierowanej
do grup szkolnych. Proponujemy udział w pokazach znakomitych
filmów fabularnych i dokumentalnych o różnorodnej tematyce. 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 ucznia 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

Chleb z nieba / 100 min
Lilli i Annibale mieszkają w Mediolanie, choć “mieszkają” to
niekoniecznie właściwe określenie. Są bezdomni. W Wigilię
znajdują w śmietniku niemowlę – małego i bardzo radosnego
chłopca. Para zabiera go do najbliższego szpitala, ale tam czeka
ich nie lada niespodzianka. Ani lekarze, ani pielęgniarki... nie
widzą dziecka! Okazuje się, że ten wyjątkowy chłopiec jest
widoczny tylko dla niektórych. Dlaczego tak się dzieje?

Niewidzialny chłopak – Nowa generacja / 100 min
Niewidzialny chłopak ma teraz 16 lat i zaczyna powoli odkrywać swą mroczną stronę. Spotkanie z biologiczną matką
oraz siostrami Jeleną i Nataszą zmieni jego postrzeganie
świata. Michele wraz z grupą innych superbohaterów włączy się
w walkę z rosyjskim miliarderem, który pragnie uwięzić wszystkich,
którzy dysponują super mocami a następnie je od nich przejąć.

Siódma pieczęć / 96 min
Rycerz Antonius Block (Max von Sydow) powraca wraz z giermkiem
Jönsem (Gunnar Björnstrand) z wyprawy krzyżowej. Gdy po
rycerza niespodziewanie przychodzi Śmierć (Bengt Ekerot),
ten wyzywa ją na szachowy pojedynek o własne życie i toczy
trudną partię w trakcie całej podróży do domu. Wędrówka
przez dotknięte zarazą terytorium, którego mieszkańcy miotają
się pomiędzy sacrum surowych praktyk pokutnych a profanum nieskrępowanej zabawy i nieprawości, podsyca w zobojętniałym Blocku refleksję nad losem człowieka.

Letnia szkoła życia / 113 min
Osią fabuły jest relacja między dojrzałą pisarką i nastolatkiem,
którzy poznają się na prowadzonych przez nią warsztatach
pisarskich. Chłopak, zafascynowany ideologią skrajnej prawicy,
jednocześnie budzi jej niepokój i rozpala wyobraźnię.

Granica / 101 min
Dawno, dawno temu na przystani promowej pracowała
bardzo, ale to bardzo brzydka celniczka. W wolnych chwilach
Tina chodziła boso po lesie, a do snu czytała kryminały Lisy
Marklund. Nie miała szczęścia w miłości, a jej ojciec chorował
na amnezję. Za to w pracy była bardzo doceniana, bo umiała
wykryć przemycany alkohol, a nawet wyczuwała złe zamiary
kontrolowanych osób.

Amatorzy / 100 min
Witamy w Lafors – małej, szwedzkiej społeczności, która rozpaczliwie potrzebuje nowego startu. Nadzieja na zmianę pojawia
się, gdy niemiecki supermarket Suerbilly zaczyna rozważać
rozpoczęcie działalności w tym regionie. 500 nowych miejsc
pracy może zmienić wszystko! Musse z lokalnej administracji
ma przygotować reklamę, która będzie promować niewielkie
miasteczko. Jednak dwie z nastoletnich mieszkanek – Aida
i Dana biorą sprawy oraz telefony w swoje ręce, by dać szansę
tym, którzy nie są mile widziani w reklamie.

Over the limit / 74 min
20-letnia Rosjanka Margarita Mamun trenuje gimnastykę
artystyczną. W przygotowaniach do olimpiady w Rio de Janeiro
pomagają jej dwie trenerki, reprezentujące różne podejścia do
sportowego sukcesu i wchodzące z bohaterką w odmienne
relacje. Film w emocjonalny sposób opowiada o psychicznych
kosztach, jakie niesie ze sobą uprawianie wyczynowego sportu.
Pokazuje, jak dążenie do mistrzostwa łączy się z brutalnym
hartowaniem charakteru zawodniczki.

Pod wiatr / 86 min
Główny bohater, Vedran Garibćic, prowadzi spokojne,
poukładane życie w Szwecji. Pewnego dnia dowiaduje się, że
zidentyfikowano szczątki jego rodziców w Sarajewie. Musi
wyruszyć w trudną, emocjonalną podróż do przeszłości.
Przylatuje z zamiarem załatwienia formalności i jak najszybszego powrotu do domu. Jednak w międzyczasie okazuje się, że
powrót do ojczyzny budzi w nim mieszane uczucia...

Człowiek który zabił Don Kichota / 132 min
Znudzony reżyser reklam (Adam Driver) zostaje wysłany na
plan filmowy do Hiszpanii. Na skutek zaskakującego zbiegu
wydarzeń trafia do małej wioski, gdzie jeden z mieszkańców
(Jonathan Pryce) żyje w przekonaniu, że jest… Don Kichotem.
Obu bohaterów połączy wkrótce seria zwariowanych przygód,
które jednemu z nich pozwolą przewartościować swoje życie,
a drugiemu zrealizować pozornie nierealne marzenia.

Wieś pływających krów / 78 min
Troje młodych berlińczyków ze wspólnoty Spirit Center,
dbającej o duchowy rozwój swoich członków za pomocą
jogi, medytacji, szamańskich rytuałów czy lekcji przetrwania
w lesie, postanawia udać się na polską wieś. Jak na prawdziwych pielgrzymów przystało, Ellen, Mario i Jon jadą na Wschód,
aż pod granicę Polski z Białorusią, gdzie od miejscowego
gospodarza, Stanisława, wynajmują stuletni drewniany dom.
Chcą spędzić tu wakacje, pracować w polu i być blisko natury
i kultury - w ich mniemaniu nieskażonych jeszcze cywilizacją.

Czyściciele internetu / 88 min
Każdego dnia co minutę 500 godzin materiału filmowego
jest przesyłanych na YouTube, 450 000 tweetów jest publikowanych na Twitterze, a 2,5 miliona postów na Facebooku.
Jego współzałożyciel Mark Zuckerberg obiecał kiedyś, że Facebook będzie bez ograniczeń dzielić się wszystkim z każdym,
ale okazało się, że jest zupełnie inaczej. Internet nie jest wcale
tak neutralny, demokratyczny i wolny, jak się nam z pozoru
wydaje. „Czyściciele internetu” przedstawiają kulisy, skutki
i ofiary internetowej cenzury, która w dużej mierze zarządzana
jest w krajach Trzeciego Świata.

Boso po ściernisku / 111 min
Trwa II wojna światowa. Eda wraz z ojcem i matką opuszcza
Pragę i przeprowadza się na wieś, gdzie mieszkają jego krewni,
w tym wujek, który ma w rodzinie opinię czarnej owcy.
Śledzimy prowincjonalne perypetie młodego bohatera. Zabawy
w towarzystwie lokalnych dzieciaków. Pierwsze, mniej lub
bardziej śmiałe doświadczenia z przedstawicielkami płci
przeciwnej. Różnego rodzaju domowe awantury. Kolejne
ekranowe sytuacje odznaczają się lekkością familijnych
anegdot, dobroduszny humor miesza się w nich z nieszkodliwą
dawką sentymentalizmu.
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