Oferta filmowa

Kino Meduza
Klasy 4-6

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty specjalnej skierowanej do grup szkolnych. Proponujemy udział w pokazach znakomitych
filmów 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

Przygoda Nelly / 9+ / 97 min
Informacja o przeprowadzce zaskakuje Nelly u progu wakacji.
Potem jest tylko gorzej! Wszyscy wybierają się na wspaniałe
wakacje, a tylko Nelly musi jechać z rodzicami do Rumunii. Od
początku jest okropnie – nie zdołali nawet dolecieć do Sibiu,
bo zepsuł się samolot. Do tego okazuje się, że to nie zwykły
rodzinny wyjazd. Ojciec nadal jest w pracy. On i te jego
elektrownie wiatrowe. Jakby tego było mało, nikt nie uprzedził
Nelly, że mają się tu wkrótce przeprowadzić. Czy może być gorzej?

Jestem William / 9+ / 86 min
William uważa się za pechowca, a życie cały czas stawia przed
nim wyzwania. Chłopiec musi się przekonać, że ma w sobie siłę
i spryt, a los podsyła wskazówki, jak wyjść z opresji. William
to zwyczajny, ułożony chłopiec, który uważa, że ma w życiu
pecha. Mama przebywa w szpitalu i nie może się nim opiekować, więc William trafia do innego miasteczka, pod skrzydła
wuja Nilsa.

Storm. Opowieść o odwadze / 9+ / 100 min
Średniowieczne miasteczko, w którym żyje 12-letni Storm,
ma wiele tajemnic. Jedną z nich jest list, o którym wciąż
szepczą dorośli. Chłopiec chce dowiedzieć się więcej. Ciekawość popchnie go w stronę wielkiej przygody. 12-letni Storm
pomaga tacie w drukarni. Pewnego dnia drukarz zostaje
pojmany przez Inkwizycję. Chłopiec podejrzewa, że to
z powodu tajemniczego listu.

Na linii wzroku /9+/ 98 min
Michi ma 11 lat i nigdy nie poznał swojego taty. Wszystko
zmienia niewysłany list. Odnaleziony ojciec okaże się zupełnie
inny niż wyobrażał go sobie chłopiec. Tak zaczyna się familijna
przygoda. Michi mieszka w domu dziecka, gdzie na co dzień
zmaga się z docinkami ze strony kolegów. Pewnego dnia natrafia na list mamy, którego adresatem jest jego ojciec. Listu
nigdy nie wysłała, więc Michi postanawia sam odnaleźć tatę.
Tom okazuje się zupełnie inny, niż chłopiec mógł się spodziewać.

Nazywam się Cukinia / 10+ / 66 min
Po niespodziewanej śmierci swojej mamy dziewięcioletni
chłopiec zwany Cukinią zaprzyjaźnia się z sympatycznym
policjantem Rajmundem i trafia do domu dziecka, w którym
mieszkają inne dzieci w jego wieku.

Niewidzialny chłopiec /7+ / 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.

Supa Modo / 9+ / 74 min
Jo jest supermanką. Przy użyciu woli przesuwa przedmioty,
zatrzymuje czas, a nawet zmienia wynik meczu piłkarskiego.
Przed nią największe wyzwanie w życiu. Jo jest nadzwyczajną
dziewczynką, obdarzoną przez los wielkimi mocami. Korzystanie
z nadprzyrodzonych mocy jest dla małej Kenijki sensem życia i zarazem największą radością. Umiejętności dziewczynki
spędzają sen z powiek jej mamie Kathryn, która obawia się
o kruche zdrowie dziecka. Jo jest chora i musi się oszczędzać.
Jak pogodzić te dwa wyzwania?

Łowcy czarownic / 9+ / 86 min
Dwójka przyjaciół, nieśmiały Jovan i zadziorna Milica
postanawia odnaleźć wiedźmę i zdjąć zły urok, który jędza
rzuciła na tatę dziewczynki. Czy im się to uda? A może chłopca czeka jeszcze większe wyzwanie? Wzruszająca historia
o roli rodziny i o tym, jak dzięki uzdrawiającej mocy bliskości
i bezgranicznej akceptacji każdy z nas może stać się superbohaterem.

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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