Oferta filmowa

Kino Meduza
Klasy 1- 3

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty specjalnej skierowanej do grup szkolnych. Proponujemy udział w pokazach znakomitych
filmów aktorskich i animowanych przeznaczonych dla młodych 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 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

Kapitan Morten i królowa pająków / 6+ / 80 min
10-letni Morten Viks pragnie być taki sam jak jego tata. Buduje
model statku i marzy o dalekiej, morskiej wyprawie. Niespodziewanie kurczy się do rozmiaru owada i staje się kapitanem
swojej łodzi. Jednak żeglowanie to nie taka prosta sprawa…
Domek na drzewie tuż nad brzegiem morza, to tu Morten
spędza wolny czas pisząc listy do ojca i chowając się przed
surową ciotką Annabelle.

Mała czarownica / 7+ / 103 min
Coroczny Sabat na Łysej Górze to największa atrakcja dla
wszystkich czarownic. Ale Mała Czarownica ma tylko 127 lat
i jest wciąż zbyt młoda aby wziąć udział w Sabacie. Jednak nie
przejmuje się tym i zakrada się na Łysą Górę aby podejrzeć inne
czarownice. Niestety zostaje odkryta i za karę musi w ciągu
roku nauczyć się wszystkich zaklęć z Wielkiej Księgi Czarów.
Mała Czarownica nie jest zbyt chętna do nauki a zamiast niej
woli czarami pomagać dzieciom.

Niewidzialny chłopiec / 8+ / 100 min
Michele ma 13 lat i mieszka z matką w małym miasteczku.
W szkole nie jest popularny, nie jest też sportowcem. Nie jest
także prymusem. Lecz to dla niego nic nie znaczy. Pragnie
tylko aby zauważyła go Stella w której jest zakochany. Ale
wydaje się, że ona w ogóle nie wie o jego istnieniu. Jest dla niej
niewidzialny. Lecz los lubi płatać figle.

Pan Żaba / 6+ / 85 min
Sita przygotowała się bardzo starannie do swojej prezentacji
o żabach, dlatego jest bardzo zdziwiona, gdy Pan Frans – jej
sympatyczny nauczyciel – nie chce jej wysłuchać do końca.
Podejrzliwa dziewczynka zaczyna go śledzić i wkrótce odkrywa, że czasami zamienia się on w żabę! Świat nie zawsze
jest bezpieczny dla zwierząt, dlatego Sita i jej przyjaciele będą
musieli chronić Pana Fransa.

Zielona szkoła / 6+ / 80 min
Ośmioletnia Meral przenosi się z rodziną do innego miasta.
Oznacza to dla niej zmianę szkoły. Dziewczynka próbuje nawiązać pierwsze przyjaźnie przed wyjazdem na jesienny
obóz. Jest to jednak trudniejsze niż jej się zdawało. Dużo
łatwiej udało jej się nawiązać więź z małą białą myszką, która
zamieszkuje z nią jej nowy pokój.

Mikołaj w każdym z nas / 6+ / 70 min
Nie musisz być dorosły ani bogaty aby dla swych bliskich stać
się Mikołajem. A gdy odkryjesz piękno ciepłych, rodzinnych
Świąt i podzielisz się tą radością z ważnymi dla Ciebie osobami,
kto wie, może spotkasz Świętego Mikołaja we własnej osobie.
To jest właśnie filmowa opowieść o takim spotkaniu...

Wielki zły Lis i inne opowieści / 6+ / 80 min
Twórcy nominowanego do Oscara filmu „Ernest i Celestyna”
tym razem zapraszają na wieś, która bynajmniej nie jest
miejscem sielskiej ciszy i spokoju. Przezabawna i pięknie
zaanimowana adaptacja komiksu reżysera Benjamina Rennera,
który powstawał pierwotnie na potrzeby jego rodziny.

Sonia / 6+ / 80 min
Siedmioletnia Sonia po raz pierwszy nocuje poza domem.
U Celestyny, jej nowej koleżanki, wszystko jest całkiem inne,
a nawet odrobinę magiczne – jedzenie jest egzotyczne
(i trochę śmieszne – np. kasza nazywa się kuskus), kolory
dziwnie różowe, a korytarze ogromne. Drzwi jest mnóstwo,
a za każdymi czają się rzeczy osobliwe i trochę niepokojące. To
będzie długa noc, a Sonia nieprędko zaśnie.

Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. / 6+ / 95 min
Pierwsze zlecenie dla Detektywistycznego Biura Lassego
i Mai! Przed rozpoczęciem ważnego konkursu, w szkole
w Valleby, znika cenna nagroda. Czy dzieciom uda się ją
odnaleźć? Bohaterowie popularnej serii filmów otrzymują
pierwsze poważne zlecenie. Konkurs Hammarabi ma szansę
stać się wielkim wydarzeniem w szkole w Valleby.

Mirai / 7+ / 100 min
Rozpieszczonego Kuna czekają wielkie zmiany: w jego
rodzinie pojawia się młodsza siostrzyczka, na której koncentruje się uwaga rodziców. Niedługo potem chłopiec odkrywa
tajemniczy ogród, w którym przenosi się w czasie i spotyka
starszą wersję Mirai. Pojawienie się młodszego rodzeństwa
wywraca do góry nogami życie Kuna.
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