Oferta filmowa

Kino Meduza
Klasy 7-8

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

Goodbye Berlin / 13+/ 93 min
14-letni Maik jest typowym samotnikiem: bez przyjaciół,
dziewczyny i hobby. Wszystko się zmienia w momencie, gdy
na jego drodze staje Czik – zawadiacki nastolatek, buntownik
i rozrabiaka, który bez skrępowania sięga po alkohol czy
wszczyna bójki. Między chłopakami nawiązuje się nić porozumienia, która przeistacza się w przyjaźń – są gotowi niemal na
wszystko. Pewnego razu Czik kradnie starą Ładę, którą udają
się w spontaniczną podróż...

Rakieta / 10+ / 96 min
Chłopiec, który rzekomo przyciąga nieszczęścia, prowadzi
swoją rodzinę oraz parę wyrzutków społeczeństwa przez
Laos w poszukiwaniu nowego domu. Po podróży przez
kraj wyniszczony wojnami, podróży pełnej nieszczęśliwych
zdarzeń, chłopiec chce udowodnić, iż nie jest przeklęty i buduje
ogromną rakietę, która pozwoli mu wziąć udział w najbardziej
dochodowych, ale również i niebezpiecznych zawodach roku:
Festiwalu Rakiet.

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.

Blanka /13+ / 75 min
Tytułowa Blanka żyje w świecie, w którym wszystko ma
wymierną wartość – nawet przyjaźń, wolność czy szczęście.
Kohki Hasei z lekkością i subtelnością zadaje niebywale
uniwersalne pytania o to na ile człowiek sam kreuje swój los,
a na ile jest uwarunkowany środowiskiem, w którym dorasta.
Blanka to film, który za sprawą warstwy wizualnej oraz bezpretensjonalnego mówienia o potrzebie bliskości i troski na długo
pozostaje z widzami.

Wicher – dzikie konie / 13+ / 106 min
Mika jest już znaną “zaklinaczką koni”. Pewnego dnia wraz ze
swoim ukochanym ogierem Wichrem wyruszają do hiszpańskiej
Andaluzji – miejsca narodzin Wichra. Tam odkrywają tajemniczą i magiczną oazę, do której dzikie konie przychodzą pić
wodę. Jednak aby zapewnić przetrwanie swojej hacjendzie,
jej właściciel zmuszony jest sprzedać część ziemi na której
znajduje się oaza dzikich koni. Kupcem ma być wielka
firma, która nie zamierza pozwolić koniom na korzystanie
z krystalicznego źródła. Aby ocalić oazę i życie dzikich
koni, Mika i jej przyjaciele planują odrodzić starożytną tradycję – wyścig dzikich koni. Jeżeli się to uda, oaza uzyska status
dziedzictwa narodowego i zostanie objęta ochroną rządową.
Jednak Mika i Wicher jeszcze nie wiedzą, że największe
wyzwanie dopiero przed nimi
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