
OFERTA FILMOWA
K LASY  1 -3

Zapraszam do skorzystania z naszej oferty filmowej
skierowanej do grup szkolnych. Proponujemy udział 
w pokazach znakomitych filmów przeznaczonych dla

młodszych 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 20 zł

(opcjonalnie 25 zł z warsztatami).
 
 

Aby skorzystać z oferty należy wysłać e-mail
 (z informacją o liczbie uczniów w grupie, danych do

kontaktu, wybranym filmie oraz odpowiadającej
Państwu dacie i godzinie) na adres:

opolskielamy@gmail.com lub skontaktować się z nami
telefonicznie: 512 239 076/512 238 046

 



Wszyscy za jednego
reżyseria: Johanne Helgeland, Norwegia

2020

Dziki Zachód Calamity Jane
reżyseria: Rémi Chayé, Francja/Dania 2020

 

Łowcy czarownic
reżyseria: R. Miljković, Serbia, Macedonia

2018

W czasie II WŚ Otto i Gerda muszą wraz z dwójką
ukrywającego się u nich w domu żydowskiego
rodzeństwa przedostać się do neutralnej Szwecji, po
tym jak ich rodzice zostają aresztowani za udział w
ruchu oporu.

Ścięte włosy? Spodnie? Co ona sobie wyobraża? Jest
silna, odważna i… jest dziewczyną, co w czasach
Dzikiego Zachodu oznacza jedno – przygody nie są dla niej. 
Czy dzielna Calamity Jane odnajdzie się wśród
amerykańskiej głuszy?

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?

Serce dębu
reżyseria: Laurent Charbonnier, Francja

2022
 
 
 
 

Dawno, dawno temu był sobie liczący dwieście
dziesięć lat dąb, który był filarem swojego
królestwa... Ten widowiskowy film przygodowy
ma niezwykłą obsadę: wiewiórki, chrząszcze z
rodziny ryjkowcowatych, sójki, mrówki, myszy
polne… 



Jestem William
reżyseria: J. Elmer, Dania 2017

Drogi Panie Dyktatorze
reżyseria: Christian Lerch, Niemcy 2020

Mecz o wszystko
reżyseria: Camiel Schouwenaar, Niderlandy,

Niemcy 2022
 

Belle
reżyseria: Mamoru Hosoda, Japonia 2021

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.

Czy jeden list może zatrzymać bieg wojennych zdarzeń?
11-letni Felix wraz ze swoją koleżanką postanawiają
wysłać wiadomość
do Führera i położyć kres walkom.

Gol! Najlepsi przyjaciele Dylan i Youssef marzą o zostaniu
zawodowymi piłkarzami, jednak treningi przerywa
nieszczęśliwy wypadek jednego z nich.
Czy Dylan wróci na boisko i sięgnie po wymarzony puchar?

Najnowsze anime nominowanego do Oscara za Mamoru
Hosody, klasyczna opowieść o „Pięknej i Bestii”
spotyka się z wirtualnym światem awatarów.



King: Mój przyjaciel lew, Francja/Belgia, 2022,
105 min.

Nastoletnia Inés i jej brat Alex znajdują lwiątko, któremu nadają imię King. Gdy okazuje
się, że mały lew jest poszukiwany i grozi mu niebezpieczeństwo, rodzeństwo wpada na
szalony plan – chcą mu pomóc wrócić do prawdziwego domu.


