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LAMA MOVIE
Oferta dla klas 4-6
MIEJSCE: Kino Meduza
Czas trwania: długość filmu
+ 30 min. warsztaty (opcjonalnie)

KOORDYNATORZY:
Rafał Mościcki - 515 750 778
Wojciech Myśliński - 693 365 542
opolskielamy@gmail.com

ZAPRASZAMY do skorzystania z naszej oferty kinowej dla grup przedszkolnych
i szkolnych - LAMA MOVIE. Jest to połączenie projekcji filmowych z tematycznymi
warsztatami plastycznymi. Wyświetlamy wyłącznie dobre klasyczne bajki i filmy oraz
nowości kinowe. Po seansie odbywają się związane tematycznie z filmem warsztaty,
w których wykorzystujemy interesujące, niestandardowe materiały plastyczne. Istnieje
również możliwość zorganizowania specjalnego pokazu (informacja o dostępnych
pozycjach filmowych w biurze Kina Meduza) i warsztatów poza tą ofertą, jednak
wymaga wcześniejszej konsultacji z koordynatorem LAMA MOVIE.
Zajęcia odbywają się w godzinach 9-14 w dni robocze w Kinie Meduza (ul. Oleska 45,
Opole). Koszt uczestnictwa to jedynie 10 zł (opcjonalnie 15 zł z warsztatami)
od dziecka. Aby skorzystać z oferty należy wysłać e-mail z informacją o: liczbie osób
w grupie, danych do kontaktu, wybranym filmie oraz odpowiadającej Państwu
dacie i godzinie lub skontaktować się z nami telefonicznie.
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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.

JESTEM WILLIAM
reż. Jonas Elmer
Dania/2017
86 min./dubbing

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. W nowym miejscu zaczepia go trójka łobuzów,
a wujek wpada w poważne tarapaty: ma olbrzymi dług u groźnego gangstera i musi go
natychmiast spłacić. Sytuacja bez wyjścia? Nie! Los daje chłopcu wskazówki, trzeba je
tylko zauważyć, a szczęście złapać za nogi. Niezwykła przygoda w małym miasteczku,
z odrobiną gangsterskiego dreszczyku i małym-wielkim bohaterem, który odkrywa
swoją siłę.
https://www.youtube.com/watch?v=ye-jq347trm
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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?

LOWCY CZAROWNIC
reż. Raško Miljković
Serbia/Macedonia/2018
86 min. dubbing

W swoich snach jest odważnym superbohaterem potrafiącym latać, w prawdziwym życiu –
niepewnym siebie chłopcem, któremu wchodzenie po schodach sprawia trudność.
10-letniemu Jovanovi, który choruje na częściowe porażenie mózgowe i niemal każde
popołudnie spędza na rehabilitacji, trudno jest się pogodzić ze swoją sytuacją. Na domiar
złego do jego klasy dołącza buntownicza Milica, która ma inny problem: jej rodzice się rozstali,
a ojciec związał się z… wiedźmą! Czy dwójce przyjaciół uda się ją pokonać?
Wzruszająca historia o roli rodziny i o tym, jak dzięki uzdrawiającej mocy bliskości
i bezgranicznej akceptacji każdy z nas może stać się superbohaterem.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=nhi6r7mklj4
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Nagrodzona Kryształowym Niedźwiedziem
na Berlinale 2018 rozważna i delikatna
filmowa próba oswojenia tematów
związanych z odchodzeniem.

SUPA MODO
reż. Likarion Wainaina
Kenia/Niemcy/2018
74 min./dubbing

Jo jest nadzwyczajną dziewczynką, obdarzoną przez los wielkimi mocami. Wystarczy,
że się skupi i może przesuwać przedmioty, zatrzymywać czas i wytrącać z ręki rzeczy. Nie robi
tego nigdy dla własnego widzimisię, zawsze w słusznej sprawie, tak, jak to superbohaterowie
mają w zwyczaju. 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? W jaki sposób jednocześnie ratować świat i troszczyć się
o swoje zdrowie? Na wspaniały pomysł wpadnie siostra Jo, która zaangażuje całą wioskę
w nakręcenie filmu o super- bohaterce.
https://www.youtube.com/watch?v=BR9_-mHKkRY
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“Niewidzialny chłopiec” jak rzadko który film
“superbohaterski” z uwagą naświetla
nieoczywiste międzyludzkie relacje, jak trudną
miłość Michele i jego mamy czy napięcia
między dzieciakami. To właściwie film
o trudach dorastania, które bywa bardziej
kłopotliwe niż kontrola supermocy.
Anna Tatarska, www.cojestgrane24.wyborcza.pl

NIEWIDZIALNY CHŁOPIEC
reż. Gabriele Salvatores
Włochy/2014
100 min. dubbing

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. Pewnego wieczora, podczas
imprezy kostiumowej Michele jak zwykle jest atakowany przez klasowych dręczycieli. Lecz
wszystko zmienia się gdy okaże się, że posiadł moc bycia niewidzialnym. Gdy Michele odkryje,
że jego rodzina i całe otoczenie nie są takie jakimi się wydawały jego życie zmieni się
na zawsze. To będzie prawdziwa przygoda. Poznajcie nowego superbohatera.
https://www.youtube.com/watch?v=O04BgamBrrE				
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Film “Wicher - dzikie konie” poprowadzony
jest z wyczuciem, w dobrym tempie, a przygody
bohaterów wciągają. Mimo wprowadzenia
elementów nadnaturalnych (“zaklinanie” koni),
nie gubi też funkcji edukacyjnej. Pokazuje
piękno Andaluzji, podkreśla wartość tradycji,
natury i rodziny.
Anna Tatarska, www.cojestgrane24.wyborcza.pl

WICHER-DZIKIE KONIE
reż. Katja von Garnier
Niemcy/2017
106 min.

“Wicher – dzikie konie” to kolejna odsłona kultowego filmu “Ostwind”. Mika i jej czarny ogier
Wicher powracają w trzeciej części filmowej przygody. 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.
https://www.youtube.com/watch?v=ka8RVYGKMl0

LAMA MOVIE
SZKOLNA

Artystyczne, wymagające i mądre kino
dla dzieci – o rodzinie i jej braku, o przyjaźni
i miłości, o lojalności i zdradzie, i o Bogu – choć
to dla wielu z nas, szczególnie dziś,
trudny temat.
Kalina Cyz, www.qlturka.pl

STORM.
OPOWIEŚĆ O ODWADZE
reż. Dennis Bots
Holandia/2017
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 powielanego tajemniczego listu. W ostatniej
chwili udaje mu się uciec i zabrać ze sobą matrycę, która sprowadziła na ojca kłopoty.
Podczas ucieczki Storm spotyka ukrywającą się w podziemiach Marieke, z którą wyrusza
na ratunek aresztowanemu drukarzowi. Żadne z nich nie spodziewa się jeszcze, że druk może
mieć moc kruszącą mury, a ich przypadkowe spotkanie wpłynie na całe ich życie.
https://www.youtube.com/watch?v=XJlK3FIfaDk				
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Szwajcarska produkcja dotyka trudnych
tematów i, mimo końcowego światełka
w tunelu, ma dość smutny wydźwięk.
Karol Barzowski, www.kultura.onet.pl

NAZYWAM SIĘ CUKINIA
reż. Claude Barras
Szwajcaria/Francja/2016
66 min.

Cukinia nie jest nieśmiały. Jest małym, dzielnym chłopcem. Od kiedy stracił mamę, jest pewien,
że jest sam na świecie. Ale tak było, zanim zaprzyjaźnił się w domu dziecka z Simonem,
Ahmedem, Jujube, Alice i Béatrice. Każdy z nich przeżył jakąś bolesną historię. Wśród nich jest
także Camille. Kiedy masz 10 lat, tak wiele jest jeszcze do odkrycia. Możesz dowiedzieć się,
jak to jest mieć paczkę przyjaciół, zakochać się, a może nawet być szczęśliwym. Nakręcony
techniką animacji poklatkowej film, w którym poruszane są trudne tematy, z którymi mają
kontakt dzieci — alkoholizm, nadużycia, przemoc. W niezwykle mądry i ciepły sposób film
pokazuje drogę, na której dzieciaki odbudowują swoje życie i znajdują nowy, dobry dom.
Przebój Festiwalu Filmowego w Cannes. Szwajcarski kandydat do Oscara.
https://www.youtube.com/watch?v=OSth64wByak
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“Przygoda Nelly” to filmowy produkt typu
3 w 1 dla całej rodziny: po trosze historia
sensacyjno-awanturnicza, turystyczny
folder, a także lekcja społecznej solidarności
oraz porozumienia ponad podziałami
kulturowymi i ekonomicznymi.
Łukasz Muszyoski,www.filmweb.pl

PRZYGODA NELLY
reż. Dominik Wessely
Niemcy/2016
97 min.

Lato, wszyscy wybierają się na wspaniałe wakacje, tylko Nelly musi jechać z rodzicami
do Rumunii i od początku nie jest tak, jak sobie wymarzyła. Do tego okazuje się, że nie jest
to zwykły, rodzinny wyjazd. Tata nadal jest w pracy! Jakby tego było mało, nikt nie uprzedził
Nelly, że mają się tu wkrótce przeprowadzić. Czy może byd gorzej? Może – dziewczynka
ucieka! To, co z początku groźne, szybko staje się początkiem fascynującej przygody, która
uświadamia, że pozory mogą mylić i czasem warto przedefiniować swoje priorytety.
https://www.youtube.com/watch?v=1aJxs-R_QjA
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Mali detektywi badają zagadkę starego dębu
w towarzystwie rezolutnego psa.

OPERACJA
CZŁOWIEK W CZERNI
reż. Grethe Bøe
Norwegia/2018
82 min.

Tiril i Olivier to para młodych detektywów. Wraz z wiernym psim przyjacielem, Ocho,
rozwiążą każda zagadkę. Pewnego dnia przyjaciele natrafiają na tajemnicze dziury w ziemi.
Coś, co wydaje się zagrożeniem dla rowerzystów, w rzeczywistości jest początkiem bardziej
skomplikowanej sprawy. Po okolicy grasuje tajemniczy Człowiek w Czerni, który poszukuje
skarbu. Młodzi detektywi zaczynają śledztwo, które sięga do historii miasteczka i jego
mieszkańców. Czego szuka zamaskowany złoczyńca? Czy znalezienie mapy z przeszłości
pozwoli na przełom w sprawie? Czy prawda ujrzy światło dzienne? Najwyższej próby
kryminał familijny i adaptacja popularnej książki z serii „Operacja”.
https://www.youtube.com/watch?v=HI4hTTm-gpE
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Od epoki lodowcowej do czasów
współczesnych, z rozmachem, w epickiej skali.
filmweb.pl

KRÓLEWSTWO
reż. Jacques Perrin, Jacques Cluzaud
Francja/Niemcy/2015
97 min.
film przyrodniczy

W pełnym tajemnic lesie rozgrywa się niesamowita opowieść o przyrodzie, tej najdzikszej
i nietkniętej jeszcze ludzką ręką. Twórcom udaje się uchwycić sporo zabawnych
i nieoczekiwanych sytuacji, jakby wyreżyserowanych specjalnie na ich życzenie.
Kamera jest w dodatku bardzo blisko „aktorów”, czasem nawet kilka centymetrów
za nogami galopujących koni bądź w samym centrum pędzącej watahy wilków.
https://www.youtube.com/watch?v=g5PIkPZoNhY
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Jas znajduje w stodole elfy uciekające
przed mrocznymi siłami.

KRAINA SZKŁA
reż. Jeppe Vig Find,
Marie Dalsgaard Ronn
Dania/2018
86 min.

Wyalienowany, smutny chłopiec wychodzi ze swojej skorupy dzięki spotkaniu
z nadprzyrodzonym bytem. Twórcy stawiają na powściągliwy realizm, na bladą paletę
kolorów i proste portrety psychologiczne. Cała fantastyka figuruje tu w niedopowiedzeniu,
w dyskretnej sugestii, dzięki czemu w centrum pozostają wdzięczni, naturalni młodociani
aktorzy. Ogląda się to więc przyjemnie. Pod tym płaszczykiem konwencji kryje się opowieść
o poważniejszych sprawach: o empatii dla innego, o przepracowaniu straty
(Jas tęskni za zmarłą matką), o naprawianiu rodzinnych relacji. Otoczka fantasy –
jak to w kinie dla dzieci – jest więc tylko pretekstem do wyłożenia życiowego morału.
https://www.youtube.com/watch?v=DZHSu-zUcvM
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Próba dorosłości nieśmiałego dziesięciolatka.

HEJ, SOKOŁY!
reż. Bragi Thor Hinriksson
Islandia/2018
97 min.

Co roku u południowych wybrzeży Islandii odbywa się największy turniej piłkarski dla dzieci.
W tym roku o mistrzowski puchar rywalizuje także dziesięcioletni Jon wraz ze swoim
zespołem. Jak się okazuje, chłopiec będzie musiał dorosnąć szybciej, niż się spodziewał,
zarówno na boisku jak i poza nim.				
https://www.filmweb.pl/video/Zwiastun/nr+1+polski-48562
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Niezwykła, pełna zwrotów akcji fabuła
z psychoanalitycznym sensem i masą
szalonych pomysłow, jak to tylko
Japończycy potrafią.
Adriana Prodeus, Vogue

MIRAI
reż. Mamoru Hosoda
Japonia/2018
100 min.

5-letni Kun nie radzi sobie z zazdrością po pojawieniu się w domu młodszej siostry.
Wbrew oczekiwaniom rodziców nie darzy małej Mirai miłością i nie kryje swojej frustracji.
Niespodziewanie odkrywa, że ogród obok domu umożliwia podróże w czasie i spotkania
z krewnymi z przeszłości lub przyszłości. Daje to początek niezwykłej przygodzie, w czasie
której Kun lepiej poznaje dzieje własnej rodziny. Obserwuje dziadka, którego pasją były
motocykle, mamę, która – zupełnie tak jak on – nie lubiła podporządkowywać się woli
dorosłych oraz swoją nastoletnią siostrę. Czy te spotkania pozwolą Kunowi nauczyć się
empatii, równowagi oraz wrażliwości na innych?
https://www.filmweb.pl/film/Mirai-2018-812060

