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Drodzy Widzowie,
oddajemy w Wasze ręce katalog pierwszej edycji Festiwalu Filmowego Kino 

Dzieci. Mamy nadzieję, że biorąc udział z seansach w każdym z piętnastu 
festiwalowych miast, obejrzycie filmy, które zachowacie w pamięci i weź-

miecie udział w wydarzeniach, które zapewnią Wam dobrą zabawę. 

Z jednej strony czujemy się debiutantami. To przecież nasz pierw-
szy festiwal kierowany do najmłodszych. Z drugiej zaś chcemy pod-

kreślić, że Kino Dzieci wynika wprost z wcześniejszych projektów 
Stowarzyszenia Nowe Horyzonty kierowanych do młodych widzów. 

Od ponad dziesięciu lat organizujemy program edukacji filmowej. Zaczynaliśmy 
w warszawskim kinie Muranów, z którym do dziś jesteśmy związani. Z cza-
sem Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej pojawiały się w kolejnych kinach. 
Dziś możemy się pochwalić obecnością NHEF w ponad czterdziestu mia-
stach. Oprócz edukacji dla szkół co roku zapraszamy do udziału w filmo-
wych warsztatach, projektach związanych z nauką kręcenia filmów czy 

wyjątkowych seansach dla najmłodszych. Przez ostatnie trzy lata organi-
zowaliśmy w kinie Muranów jesienne przeglądy kina dla dzieci. To przede 

wszystkim one były inspiracją do organizacji tegorocznego festiwalu. 

Program Kina Dzieci przygotowaliśmy tak, by każdy z Was mógł znaleźć w pre-
zentowanych przez nas tytułach coś wyjątkowego. Forma festiwalu zakłada 

konkurencję między filmami. Tak będzie i w ramach Kina Dzieci. Zarówno Jury, 
jak i Wy – widzowie, wybierzecie najciekawsze tytuły. Konkurować będą ze 

sobą wyjątkowe filmy niepokazywane do tej pory w polskich kinach – anima-
cje i kino aktorskie, filmy najnowsze i te, które były już wyświetlane w wielu 
krajach i tam zdobyły tytuły najciekawszych produkcji dla młodych widzów. 

Zależy nam na tym, aby seanse festiwalowe nie były jedyną atrakcją Kina Dzieci. 
W czasie festiwalu oddajemy nasze kina najmłodszym. Zapraszamy na liczne warsz-
taty, zabawy, konkursy, które nawiązywać będą do wyświetlanych przez nas filmów. 

Zapraszamy na nasze projekcje i życzymy wielu filmowych przygód 

zespół Festiwalu Filmowego Kino Dzieci 



Maja Ostaszewska 
Moje dzieci kochają filmy. Odkrywanie 

wspólnie z nimi filmowego świata to feno-
menalne doświadczenie. Dużo chodzimy 

do kina, masę oglądamy w domu. Zarówno 
Franek jak i Janka mają swoje ulubione tytuły 
i bohaterów. Ale nowy film zawsze oglądamy 
razem, bo wiem, że równie ważna, co historia 

rozgrywająca się na ekranie jest dla nich 
rozmowa o tym, co zobaczyli. Podobnie było 
w czasach mojego dzieciństwa. Jako 10-latka 

poszłam z ojcem na Ghandiego Richarda 
Attenborough. Długo potem dyskutowali-

śmy o tej postaci, o postawie pacyfistycznej, 
humanitaryzmie... To do dziś jedno z moich 
najważniejszych filmowych doświadczeń. 
Dowód, że kino może wpływać na życie. 

Adam Woronowicz
Uwielbiam moment, gdy zaczyna się film 

i moje dzieci totalnie wchodzą w ekranowy 
świat: zapominają o wszystkich potrzebach, 

zachciankach, zabawach, siedzą z otwar-
tymi buziami i to, co dzieje się dookoła nie 
ma znaczenia. Sam szukam w kinie takich 
momentów – chcę żeby filmowa opowieść 
zaczarowała mnie i wciągnęła, jak wtedy, 
gdy byłem mały. Nie zapomnę tych pierw-
szych filmowych przeżyć: stania w kolejce 

do kinowej kasy, kupowania biletów z rolki… 
Dziś pomimo rozwoju techniki, efektów 3D, 

kino pozostaje magią. I wciąż przyciąga 
wariatów, którzy ośmielają się marzyć 
i opowiadać innym zmyślone historie.

Novika
Jako dziecko najbardziej lubiłam filmy, 
których bohaterowie odkrywali jakąś 

tajemnicę lub skrywali sekret, którego nie 
mogli ujawnić. Byłam fanką serialu Siedem 
życzeń, fascynował mnie golarz Filip z Pana 

Kleksa. Dziś filmowy świat proponowany 
dzieciom, głównie przez telewizje, jest 

strasznie kolorowy i hałaśliwy. Niewiele 
jest produkcji odbiegających od tej krzykli-
wej sztampy. Brakuje mi bardziej stonowa-
nych, skłaniających do refleksji opowieści, 

filmowych historii, w których można się 
zanurzyć. Cieszę się, że można je będzie 
odkrywać podczas Kina Dzieci. To dobry 
wstęp do odbioru ambitnego repertuaru.

kino dzieci: ambasadorzy

ambasadorzy
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Katarzyna Bonda
Zawsze interesowały mnie złe postaci: jak 

Gargamel ze Smerfów. Zastanawiałam się co 
nim kieruje. Odkryłam, że motywy są zawsze 
takie same zarówno w bajkach jak i opowie-
ściach dla dorosłych. Chodzi o władzę, pie-

niądze lub odwet. Dlatego jestem przeciwna 
wycinaniu z historii dla dzieci negatywnych 
postaci. Dzięki nim mali widzowie oswajają 
się z rzeczywistością, uczą się odróżniać 

dobro do zła. Widzą, że na świecie żyją nie 
tylko jednorożce i lalki Barbie, które pięknie 
śpiewają, grają na gitarze i mają wąską talię. 
Wilk też jest potrzebny. Dzięki niemu dziecko 

może zobaczyć, że Czerwony Kapturek był 
po prostu naiwny i zamiast zbierać kwiatki 

w lesie powinien słuchać się mamy.

Katarzyna Stoparczyk
Dzieciaki są najbardziej fantastyczną widow-

nią świata, ale też najbardziej wymaga-
jącą. Gdy film im się spodoba zobaczymy: 

rumieniec, szeroko otwarte oczy i zachwyt 
na twarzy. Mali widzowie nie siedzą w fote-

lach, oni są po drugiej stronie ekranu 
i odbierają rzeczywistość filmową całym 

sobą. Dlatego robienie filmów dla dzieci to 
wielka odpowiedzialność. Te historie zostają 
w nich na całe życie. Mogą wpłynąć na to, 
kim będą w przyszłości, kim się zachwycą, 

kto będzie dla nich wzorem. Dlatego to 
takie ważne, by wybierać dobre produk-
cje i potem o nich z dziećmi rozmawiać.



Wszystkie filmy pełnometrażowe prezentowane na festiwalu Kino 
Dzieci biorą udział w plebiscycie publiczności (głosują zarówno dzieci, 
jak i dorośli). Publiczność będzie mogła oddać swoje głosy po poka-
zach festiwalowych. 

Honorowy tytuł „Najlepszego Filmu Festiwalu Kino Dzieci” przyznają 
również jurorzy – dziennikarze i autorzy książek dla dzieci. 

kino dzieci: jury

najlepszy film festiwalu kino dzieci

8 filmów konkursowych 

Wicher 
Moja mama jest w Ameryce i spotkała Buffalo Billa

Kacper i Emma – najlepsi przyjaciele
Kacper i Emma – zimowe wakacje

Mecz życia
Eskil i Trynidad

Twardziele
Felix
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Paweł T. Felis 
krytyk filmowy „Gazety Wyborczej”. 

Publikował również w innych czasopismach, 
m.in.: „Tygodniku Powszechnym”, „Kinie”, 

„Przekroju” i „Filmie”. Prowadził portal inter-
netowy Gazeta Filmowa skupiający kryty-

ków filmowych młodego pokolenia, był też 
dyrektorem programowym Lubuskiego Lata 

Filmowego w Łagowie. Jest absolwentem 
polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 

i laureatem głównej nagrody 8. edy-
cji Konkursu im. Krzysztofa Mętraka dla 

młodych krytyków filmowych w roku 2003. 
Członek FIPRESCI, zajmuje się również upo-

wszechnianiem kultury filmowej.

jury dziennikarzy

Alina Gutek
dziennikarka „Zwierciadła”, autorka wywia-

dów, reportaży, cykli psychologicznych: 
„Wychowanie”, „Bliskie związki”, „Jak wycho-

wuję”. Od lat specjalizuje się w psychologii 
wychowania. Absolwentka polonistyki na 
Uniwersytecie Warszawskim. Kinomanka. 

Mama dwóch dorosłych synów.

Zuzanna Ziomecka
dziennikarka, była naczelna tygodnika 

„Przekrój” i magazynu „Gaga”, obecnie sze-
fowa serwisu wysokieobcasy.pl; zaintereso-
wana przemianami kulturowymi w Polsce, 

kulturą miejską, zrównoważonym rozwojem 
i nowoczesnym wizerunkiem rodzicielstwa; 

mama Feliksa i Flory.



Joanna Olech 
publicystka, ilustratorka, autorka ksią-
żek dla dzieci i młodzieży, niestrudzona 
aktywistka książki dla dzieci i wszyst-

kiego, co jest z nią związane. Absolwentka 
ASP w Warszawie. Publikuje artykuły 

w „Tygodniku Powszechnym”, „Nowych 
Książkach”, „Gazecie Wyborczej” 
i innych. Członkini sekcji polskiej 

International Board of Books for Young 
People (IBBY). Nagradzana za książki 

(jej najpopularniejszą książką jest „Dynastia 
Miziołków”, która przyniosła jej Nagrodę 
Literacką im. Kornela Makuszyńskiego, 

inne jej książki to m.in.: „Gdzie diabeł mówi: 
do usług!”, „Trudne słówka”, „Czerwony 

Kapturek” w serii „Niebaśnie”, kryminał dla 
nastolatków: „Tarantula, Klops i Herkules”, 

„Pompon w rodzinie Fisiów”), ilustracje 
i propagowanie czytelnictwa. Ekspertka 

Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 

Agata Królak
projektantka i ilustratorka; autorka książek 

(„Casta, ciastka i takie tam”, „Z działki, z lasu 
i takie tam” – wyróżnionej Znakiem Jakości 
Trójki, „Różnimisie”, „Robimisie”, „Wytwónik 
domowy” – nagrodzonej w plebiscycie Must 

Have 2014). Laureatka COW International 
Design Festival, uczestniczyła w 23. Biennale 
Plakatu w Wilanowie i 24. Biennale Ilustracji 

w Bratysławie. Jej prace prezentowane 
były na wystawach w Polsce i za granicą 

(Trójmiasto, Opole, Poznań, Bruksela, 
Dniepropietrowsk, New Delhi) oraz na por-

talach i blogach projektowych (m.in. Mango 
Popsicle, Handmade Charlotte, Design and 
Paper, Kickers& Conkers, Jealous Curator) 

Doktorantka i asystentka na Wydziale Grafiki 
gdańskiej ASP.

Rafał Kosik
pisarz science fiction, publicysta i scenarzy-
sta. W swojej prozie łączy fantastykę socjo-

logiczną z elementami sensacji i horroru. 
Publikował liczne opowiadania i powieści. 
Jest również autorem prozy dla młodego 
czytelnika – jego seria „Felix, Net i Nika” 

w 2005 roku otrzymała nagrodę Książki Roku 
Polskiej Sekcji IBBY. W 2014 roku powstała 

również nowa seria, przeznaczona dla młod-
szego czytelnika (7–12 lat), w której ta sama 
przygoda opowiadana jest z dwóch różnych 
perspektyw: dziewczynki – Amelia i Kuba. 
Godzina duchów i chłopca – Kuba i Amelia. 

Godzina duchów. 

kino dzieci: jury

jury pisarzy
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zespół ffkd

Roman Gutek 
Cieszy mnie, że kolejny nowohoryzontowy 

festiwal kierujemy do najmłodszych widzów. 
Kino Dzieci to okazja, byśmy my – dorośli – 
pokazali im, jak piękne i inspirujące mogą 
być filmy i jak wiele można z nich czerpać. 

Ważne, by dać dzieciom szansę na spotkanie 
z wyjątkowym filmem już teraz, by w przy-
szłości same miały odwagę sięgać po kino 

opierające się wszechobecnym modom. 
Niech niezależnie od wieku spotykają się 

z filmem niezwykłym, które długo po seansie 
nie pozwala o sobie zapomnieć. 

Prezes Stowarzyszenia Nowe Horyzonty 

Maciej Jakubczyk 
Kino Dzieci to dla mnie święto. Ten festiwal 
jest ukoronowaniem naszej dotychczaso-
wej pracy – seanse dla młodych widzów 
organizujemy już od ponad dziesięciu lat. 

Nasz program edukacji filmowej zawi-
tał w tym roku w czterdziestu miastach. 
Kino Dzieci to dla nas również początek 

nowego etapu. Festiwal jest startem akcji 
Dzieciaki na horyzoncie, w ramach której 

będziemy promować dobre kino, przez cały 
rok pokazywać w kilkudziesięciu miastach 

filmy sprowadzone do Polski specjalnie 
dla naszych widzów oraz animować polską 

produkcję filmów dla najmłodszych. 
Do zobaczenia w kinach i na warsztatach!

szef działu edukacji 
Stowarzyszenia Nowe Horyzonty

Kamila 
Tomkiel-Skowrońska

Kino Dzieci to możliwość spotkania bohaterów 
uczących się świata i stojących przed codzien-

nymi – czasem małymi, a czasem wielkimi 
wyzwaniami. Ciekawe, niebanalne i urzekające 

wizualnie filmy, które przełamują stereotyp 
pustej rozrywki dla najmłodszych. Nakręcone 
z myślą o małych, ale nie naiwnych widzach. 
Walczące o ich uwagę i emocje. To historie 

pełne przygód, które pozostawiają też prze-
strzeń na refleksje i rozmowy po napisach 

końcowych. Takie kino będę chciała pokazywać 
mojemu synowi i z niecierpliwością czekam, aż 

dorośnie do naszych wspólnych seansów.

dyrektorka artystyczna FF Kino Dzieci 
w dziale edukacji filmowej SNH koordynuje 

i programuje Nowe Horyzonty Edukacji 
Filmowej i dystrybucję filmów dla 

najmłodszych widzów  
Dzieciaki na horyzoncie



Karolina Śmigiel 

Można narzekać, że w Polsce nie powstają 
wartościowe filmy dla dzieci i młodzieży, że 
ten obszar kultury jest zupełnie zaniedbany. 
Można, ale my postanowiliśmy to zmienić. 
To nie będzie zwykły festiwal! Nie chcemy, 

żeby młodzi widzowie raz w roku mogli 
zobaczyć ciekawe i mądre filmy, a potem 
czekać na następne projekcje kolejny rok. 

Chcielibyśmy, żeby festiwal Kino Dzieci 
był też przestrzenią do spotkania się tych 
wszystkim, którzy w Polsce myślą o tym, 
o czym rozmawiać z dziećmi, co im poka-
zywać, czego z nimi słuchać, co czytać. 

Organizując wydarzenia towarzyszące festi-
walowi, chcemy otworzyć dyskusję na temat 
tego, dlaczego kultura dla dzieci jest ważna 
i dlaczego warto jej poświęcić uwagę. Tak, 
by między jedną a drugą edycją festiwalu 

zadziało się coś więcej.

koordynatorka wydarzeń branżowych 
FF Kino Dzieci

w dziale edukacji filmowej SNH koordynuje 
warsztaty dzieci, młodzieży, nauczycieli 

i profesjonalistów oraz wydarzenia specjalne, 
programuje również  

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

Beata Marciniak 

Wyobrażacie sobie dzisiaj świat bez filmu? 
Trudno, prawda? Filmy towarzyszą nam od 
dzieciństwa – w kinie, w domu, w szkole. 

Wielki potencjał edukacyjny, jaki tkwi w kinie, 
doceniają dzisiaj nie tylko nauczyciele, ale 
i rodzice. Dorośli, biorąc udział w seansach 
z dziećmi, czerpią inspiracje do wspólnej 

nauki i zabawy. Odwołując się do kon-
kretnych sytuacji lub bohaterów z filmów, 

opiekunowie otrzymują narzędzie pomocne 
w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, 
budowaniu więzi społecznych i poczucia 
odpowiedzialności, w zwalczaniu stereo-
typów, pielęgnowaniu pasji czy wreszcie 

w budowaniu autorytetu, szacunku i współ-
pracy, tak ważnych zarówno w szkole, jak 

i w domu. 

koordynuje warsztaty dla młodych widzów, 
nauczycieli i rodziców w Kinie Nowe 

Horyzonty we Wrocławiu

Mateusz Możdżeń

Napisałem kiedyś scenariusz sci-fi, którego 
akcja dzieje się w... Polsce. Grupa młodych 
ludzi zostaje zamknięta w kinie. Aby wydo-
stać się z sali, muszą wykonać zadanie – 

obejrzeć film. Proste! Okazuje się jednak, że 
mają obyć się bez coli, popcornu, telefonów. 
Rozmowy, komentarze, zaczepki – zabro-

nione! Na dodatek film puszczany jest 
z taśmy i trzeba... czytać napisy. Czy moim 
bohaterom uda się przetrwać? Czy prze-

zwyciężą niedogodności i dotrwają do końca 
seansu? Nie zdradzę Wam zakończenia, 

ale dziadek mi opowiadał, że kilku młodym 
widzom ta sztuka się kiedyś udała. 

wydarzenia branżowe, koordynacja kopii 
festiwalowych FF Kino Dzieci 

w dziale edukacji filmowej SNH koordynuje 
spotkania dla młodych widzów w kinie 
Muranów w Warszawie oraz zajmuje się 

logistyką kopii filmowych

kino dzieci: zespół ffkd
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Agnieszka Wrzak

Jeszcze kilka lat temu na polskim rynku 
książki z trudem można było znaleźć 

ambitną, pięknie wydaną literaturę dla 
dzieci i młodzieży. Teraz półki niemal 

uginają się pod ilością mądrych tytułów. 
Coraz bardziej rozpoznawalne stało się 

nowe pokolenie rodzimych twórców: pisa-
rzy i ilustratorów. Obecna sytuacja kina 

dla dzieci zdaje się przypominać sytuację 
książek sprzed dekady, a apetyt na dobre, 
ambitne kino dla młodych widzów wciąż 

pozostaje niezaspokojony. Dlatego zaprosi-
liśmy do współpracy kilka wydawnictw, aby 

z jednej strony pobudzić naturalną sym-
biozę pisarzy i filmowców, a jednocześnie 
skorzystać z ich doświadczeń – przetrzeć 
szlaki na polu dziecięcej kinematografii.

Zadbaliśmy także o nasze materiały 
promocyjne, tak aby poza podstawową 
rolą informacyjną pobudzały kreatyw-
ność i dały upust nieograniczonej dzie-

cięcej wyobraźni. Najmłodsi chwycą 
za kredki, nieco starsi za pióro. Kto wie 

– może powstanie materiał na film?

marketing FF Kino Dzieci
w dziale edukacji filmowej SNH zajmuje się 

marketingiem i logistyką
 

Małgorzata 
Radziwanowska

Chcemy, aby festiwalowe wizyty w kinie były 
prawdziwą rodzinną przygodą. Nie chodzi 
tu tylko o oglądanie filmów, lecz przede 

wszystkim o wspólne przeżywanie, poznawa-
nie i odczuwanie. Nasze seanse wzbogacamy 
o ciekawe warsztaty, podczas których młodzi 
kinomaniacy wspólnie z rodzicami będą mogli 

tworzyć małe dzieła sztuki. Niech ogląda-
nie filmu będzie impulsem do inspirujących 
przeżyć w kinie! Sami stworzymy plakaty, 

udekorujemy sale kinowe i sprawimy, że ten 
festiwal będzie naprawdę należał do dzieci. 

promocja FF Kino Dzieci
w dziale edukacji filmowej SNH zajmuje się 

promocją i komunikacją z mediami

Paulina Haratyk

Filmy istnieją w nas znacznie dłużej niż tylko 
podczas projekcji. Kino to też rozmowy, 

w których obrazy i sceny stają się pretek-
stem, by poruszyć znacznie ważniejsze, 

często bardzo trudne tematy. To również 
kultura fanowska: czerpanie modeli zacho-

wań od ulubionych postaci oraz przerabianie 
kultowych filmów bywa metodą kształtowa-
nia własnej osobowości, a nawet sposobem 
na bunt. Podczas prowadzonych przez nas 
warsztatów staramy się wyposażyć dzieci 

i młodzież w narzędzia, które mogą ułatwić 
im komunikację, a nam pokazać świat 

widziany ich oczami. Kino bowiem pomaga 
dorastać, a jednocześnie nigdy nie przestać 

być dzieckiem. 

w dziale edukacji filmowej SNH zajmuje się 
warsztatami filmowymi dla dzieci, młodzieży 

i nauczycieli





kino dzieci: norwegia



kino dzieci: norwegia

„Kacper i Emma – najlepsi przyjaciele” 
to opowieść, którą oglądać mogą 
już trzylatki. Będzie dla nich 
wspaniałą okazją do oswojenia 
lęków związanych z pójściem do 
przedszkola, a dla rodziców dobrym 
pretekstem do rozmowy z dzieckiem 
o tym, że warto próbować zrozumieć 
racje kolegów i dawać im drugą 
szansę. W prosty i fajny sposób 
wykorzystane zostały animacje, które 
pojawiają się zawsze wtedy, gdy 
widz wkracza do świata dziecięcej 
wyobraźni. Spodobało mi się też, 
że „Kacper i Emma” przełamuje 
stereotypy: opowiada o przyjaźni 
chłopca i dziewczyny (a nie jak często 
w filmach dwojga dzieci tej samej 
płci), pokazuje, też że szefem straży 
pożarnej może być kobieta!

„Kacper i Emma – najlepsi przyjaciele” 
Maja Ostaszewska, aktorka
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Norwegia 2013
aktorski/animacja, 74 min

reżyseria Arne Lindtner Næss
scenariusz Line Fougner Christensen
zdjęcia Dániel Garas
muzyka Lars Kilevold
montaż Leif Axel Kjeldsen
obsada Elias Søvold Simonsen, 
Hilde Lyrån, Janne Formoe, 
Markus Tønseth, Nora Amundsen
producent Silje Hopland Eik, 
Tanya Nanette Badendyck
produkcja Cinenord Kidstory AS

Arne Lindtner Næss (ur. 1944) 
z wykształcenia aktor. Występował 
w norweskich teatrach, produkcjach 
telewizyjnych oraz filmach. Od lat 80. 
jest reżyserem filmów i seriali, w tym 
wielu produkcji dla dzieci. Największą 
popularność w Norwegii przyniosła mu 
seria Junior Olsen Gang, film SOS Summer 
of Suspence i ostatnio – przygody Kacpra 
i Emmy.

5+

Kacper i Emma – najlepsi przyjaciele są ekranizacją bestsellerowej 
w Norwegii książki autorstwa Tor Åge Bringsværd i Anne G. Holt. 
Przygody dwójki przedszkolaków przeplatane piosenkami i animo-
wanymi fragmentami to opowieść o przyjaźni, ale i o trudnościach 
związanych z nowymi sytuacjami w życiu pięciolatków, takimi jak 
pierwszy dzień w przedszkolu czy poznawanie nowych koleżanek 
i kolegów. 

Emma niedługo będzie świętować swoje piąte urodziny. Jest przeko-
nana o tym, że to już najwyższy czas, by mogła dostać od mamy wyma-
rzonego psa. Kacper właśnie przeprowadził się z rodziną do nowego domu 
i pełen obaw czeka na początek nauki w przedszkolu. Pierwszą osobą, 
którą tam poznaje, jest właśnie Emma – to dzięki niej ten dzień nie będzie 
dla niego taki trudny i okaże się początkiem wielkiej przyjaźni. Kacper 
i Emma oraz ich pluszowi towarzysze – Leo i Pani Królik – spędzają ze 
sobą każdą wolną chwilę. Dzięki wspólnym przygodom dowiadują się, 
czym jest przyjaźń i co to znaczy liczyć na pomoc najlepszego przyjaciela.

Kacper i Emma – najlepsi przyjaciele 
Karsten og Petra blir bestevenner
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Kacper i Emma – zimowe wakacje
Karsten og Petra pa vinterferie

Norwegia 2014
aktorski/animacja, 73 min

reżyseria Arne Lindtner Næss
scenariusz Alexander Eik
zdjęcia György Réder
muzyka Lars Kilevold
montaż Leif Axel Kjeldsen
obsada Elias Søvoltod Simonsen, Hilde 
Lyrån, Janne Formoe, Markus Tønseth, 
Nora Amundsen, Ivar Børve, Sigrun Enge
producent Silje Hopland Eik, Tanya 
Nanette Badendyck
produkcja Cinenord Kidstory AS

Arne Lindtner Næss (ur. 1944) 
z wykształcenia aktor. Występował 
w norweskich teatrach, produkcjach 
telewizyjnych oraz filmach. Od lat 80. 
jest reżyserem filmów i seriali, w tym 
wielu produkcji dla dzieci. Największą 
popularność w Norwegii przyniosła mu 
seria Junior Olsen Gang, film SOS Summer 
of Suspence i ostatnio – przygody Kacpra 
i Emmy. 

5+

Kacper i Emma – zimowe wakacje to druga część przygód uroczej 
pary przedszkolaków znanej z filmu Kacper i Emma – najlepsi przy-
jaciele (pokazywanej na festiwalu w tej samej sekcji). Podobnie 
jak w przypadku części pierwszej kanwę scenariusza stanowią tu 
książki autorstwa Tor Åge Bringsværd i Anne G. Holt. 

Kacper i Emma, a wraz z nimi Leo i Pani Królik, spędzają ferie zimowe 
u dziadka dziewczynki. Wyjazd z domu oznacza tęsknotę za rodzicami 
i oswojenie się z nowym miejscem, ale bohaterowie przełamują począt-
kowe obawy. Ferie okazują się wspaniałym czasem na naukę jazdy na 
nartach i zabawy w wybudowanym specjalnie dla nich igloo. Wszystko się 
zmienia, gdy pojawia się Peter (Piotr). Chłopiec jest świetny we wszystkim, 
co robi, ma wiele talentów, co bardzo imponuje Emmie. Kacper próbuje 
podjąć rywalizację. Czy to dobra droga, by zaimponować Emmie? 
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Svein i szczur
Svein og rotta

Ekranizacja niezwykle popularnej norweskiej książki o przygodach 
Sveina i jego szczura o imieniu Halvorsen. Pełna akcji i przygód 
opowieść o tym, że warto liczyć na pomoc przyjaciół i wspólnie 
z nimi stawiać czoła kłopotom, problemom czy uprzedzeniom, 
nawet wtedy gdy dotyczą tylko... szczura. 

Siedmioletni Svein i szczur Halvorsen są nierozłączni. Chłopiec chce, 
by jego pupil wziął udział w organizowanym co roku konkursie dla zwierząt 
domowych. Jednak nie wszyscy są przekonani do tego pomysłu. Twierdzą, 
że zwykły szczur nie powinien konkurować z psem czy kotem. Jakby 
tego było mało, Halvorsen sprawia co chwila problemy – przynajmniej 
tak widzą to rodzice Sveina. Szczur wciąż ucieka, psoci i przez to stawia 
na baczność całą rodzinę. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy 
w szkole Sveina wybucha panika w związku z podejrzeniem szczurzej 
inwazji. Czy chłopcu uda się przekonać wszystkich o tym, że Halvorsen 
nie jest groźny i zasługuje na udział w konkursie? Z pomocą przyjdą mu 
przyjaciele z klasy.

Norwegia 2007 
aktorski, 73 min 

reżyseria Magnus Martens  
(niewymieniony w czołówce)
scenariusz Siv Rajendram Eliassen, 
Kristin Ulseth
zdjęcia Marius Johansen Hansen
muzyka Stein Berge Svendsen
montaż Kirsti Marie Hougen 
obsada Thomas Saraby Vatle, 
Luis Engebrigsen, Celine Louise Dyran 
Smith, Benjamin Gulli, Miriam Sogn
producent Dag Alveberg
produkcja Maipo Film AS

Magnus Martens (ur. 1973)  
norweski reżyser i scenarzysta. Zajmuje 
się filmem fabularnym dla najmłodszych, 
a oprócz tego kręceniem produkcji telewi-
zyjnych oraz reklam. 

6+
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Kłopoty Pana Patyka
Knerten i knipe

Norwegia 2011
aktorski/animacja, 72 min 

reżyseria Arild Östin Ommundsen
scenariusz Kristin Skogheim 
zdjęcia Trond Tønder
muzyka Thomas Dybdahl
montaż Gary Cranner, Reidar Ewing
obsada Adrian Grønnevik Smith, 
Petrus Andreas Christensen, 
Pernille Sørensen, Jan Gunnar Røise,  
Åsleik Engmark, Samsaya,  
Trond Fausa Aurvåg 
producent Stein B. Kvae, Finn Gjerdrum
produkcja Paradox Rettigheter AS

Arild Östin Ommundsen (ur. 1969)
norweski reżyser i scenarzysta. Związany 
przede wszystkim z kinem niezależnym 
(jego Monsterthursday znalazł się w kon-
kursie festiwalu w Sundance). Ostatnia 
część trylogii o Panu Patyku to jego debiut 
w kinematografii dla dzieci. 

7+

Nowe przygody Juniora i Pana Patyka, znanych już polskim widzom 
z wcześniejszych filmów Pan Patyk i Pan Patyk się żeni. Kolejna 
ekranizacja książki Anne-Cath. Vestly to ciekawe połączenie filmu 
aktorskiego i animacji, a przede wszystkim kolejna porcja niezwy-
kłych przygód, które staną się udziałem dwójki nierozłącznych 
i nietypowych przyjaciół. 

Junior wraz z rodzicami i bratem przeprowadza się do nowego mia-
sta. Razem z nim wyrusza jego najlepszy przyjaciel – Pan Patyk i jego 
rodzina – Pani Patyk i małe Patyczątko. Chłopiec jest przekonany, że nie 
odnajdzie się w nowym otoczeniu. Rodzice i brat wydają się zajęci sobą, 
więc to Pan Patyk jest dla Juniora powiernikiem i towarzyszem zabaw. 
Przeprowadzka faktycznie okazuje się dla Juniora wyzwaniem. W nowym 
mieście nie wszyscy odnoszą się do niego i Pana Patyka przyjaźnie. 
Starsi koledzy dokuczają chłopcu, w pobliżu pojawia się tajemnicza 
postać i porzucone niemowlę, a jakby tego było mało – Pan Patyk nagle 
znika. Junior się jednak nie poddaje i postanawia odnaleźć najlepszego 
przyjaciela. 
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Norweski remake święcącego triumfy na festiwalach holender-
skiego filmu Nastolatki nie płaczą (2012). Oba scenariusze opierają 
się na książce Jacques’a Vriensa. Niezwykła historia, która porusza 
temat radzenia sobie ze śmiertelną chorobą przez dzieci i dorosłych, 
a jednocześnie traktująca o sile stereotypów, które nawet w świecie 
wychowujących się w XXI wieku nastolatków bywają ograniczające.

Anja to niezwykle pewna siebie dziewczyna, która uwielbia grać 
w piłkę nożną. Jej kolega z klasy – Jonas – uważa, że nie jest to sport 
dla dziewczyn. Anja wykorzystuje swoje poczucie humoru, by udowod-
nić przemądrzałemu chłopakowi, że nie ma racji. Nastolatka nie traci 
energii i optymizmu, gdy zostaje u niej zdiagnozowana białaczka. Jej 
zaangażowanie w rozgrywki piłkarskie nie słabnie nawet wtedy, gdy jest 
w szpitalu. Jak bliscy poradzą sobie z chorobą dziewczynki? Czy Jonas 
pokona swoje uprzedzenia?

Mecz życia
Kule kidz gråter ikke 

Norwegia 2014
aktorski, 102 min

reżyseria Katarina Launing
scenariusz Linda May Kallestein
zdjęcia György Réder
muzyka Magnus Beite
montaż Vidar Flataukan
obsada Mia Helene Solberg Brekke,  
Victor Papadopoulos Jacobsen,  
Sigrid Welde, Ulrik William Græsli,  
Kristin Zachariassen, Jeppe Beck Laursen
producent Tanya Nanette Badendyck,  
Silje Hopland Eik 
produkcja Cinenord Kidstory AS

Katarina Launing (ur. 1971)
pochodzi ze Szwecji, a studiowała 
reżyserię w Norweskiej Szkole Filmowej, 
ukończyła ją w 2000 roku. Od tego 
czasu wyreżyserowała kilka filmów 
krótkometrażowych, a swój pierwszy 
film długometrażowy Magiczne srebro 
(2009) zrealizowała wspólnie z Roarem 
Uthaugiem.

10+
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Twardziele
De tøffeste gutta

Norwegia 2013
aktorski, 76 min

reżyseria Christian Lo
scenariusz Arild Tryggestad, Christian Lo, 
Nick Hegreberg
zdjęcia Bjørn Ståle Bratberg
muzyka Eirik Myhr
montaż Arild Tryggestad
obsada Anders Baasmo Christiansen, 
Cecilie Mosli, Hallvard Holmen, 
Regine Stokkevåg, Sondre B. Henriksen
producent Trine Aadalen Lo
produkcja Filmbin AS

Christian Lo (ur. 1977)
ukończył studia z zakresu produkcji filmo-
wej w Anglii. Wyreżyserował wielokrotnie 
nagradzane filmy krótkometrażowe dla 
najmłodszych, między innymi Iver i Baluba 
Runa (wyświetlane również w ramach 
sekcji Kino Dzieci: Norwegia) Twardziele 
są drugim (po filmie Rafiki) wyreżysero-
wanym przez niego pełnym metrażem.

10+

W Twardzielach, jak często w filmach kierowanych do młodzieży, 
pojawia się problem przemocy wśród rówieśników. Nie jest to jed-
nak pesymistyczne kino, a raczej opowieść o bohaterstwie, które 
tkwi w każdym zwykłym człowieku. Wyjątkowość Twardzieli polega 
na tym, że można w nim zarówno znaleźć przyczynę przemocy 
(a także braku reakcji na nią), jak i zrozumieć, że takiej sytuacji 
można się skutecznie przeciwstawić. Drogą do tego powinna być 
przyjaźń, szczerość i wspólne działanie. 

Jedenastoletni Modulf jest superbohaterem. Tak o sobie myśli i z takim 
przeświadczeniem rusza codziennie do szkoły, w której jest zastraszany 
przez silniejszych uczniów. Nie stawia jednak oporu. Akceptuje to, ponie-
waż wydaje mu się, że jako superbohater uchroni od przemocy inne, słab-
sze od niego dzieci. Chce je osłaniać i przyjmować na siebie każdy cios 
i zaczepkę. Nikt z rówieśników tego nie zauważa. Dopiero nowa koleżanka 
z klasy daje Modulfowi do zrozumienia, że jego zachowanie nie jest dobrą 
drogą do tego, by stawić czoła przemocy. Wspólnie wpadają na pomysł, 
jak zmienić realia panujące w ich szkole.
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Bendik i potwór
Bendik & monsteret

Komputerowa animacja oparta na książce znanego norweskiego 
autora Arne Svingena. Opowiada o konieczności poszukiwania sie-
bie, odkrywania tego, kim się jest, a także o potrzebie akceptacji 
ze strony najbliższych. 

Potwór marzy o tym, by zostać piosenkarzem kabaretowym. Jest 
jednak nieśmiały i z trudem przychodzi mu realizowanie swoich marzeń. 
W osiągnięciu celu pomaga mu rezolutny Bendik. Chłopiec sam ma pro-
blemy z porozumieniem z mamą i jej partnerem, ale przygoda z Potworem 
może wszystko zmienić.

Norwegia 2014
animacja, 10 min

reżyseria Frank Mosvold
scenariusz Thomas Seeberg Torjussen
zdjęcia Atle Solberg Blakseth
muzyka Marius Christiansen 
montaż Atle Solberg Blakseth, Olve Askim
obsada Adam Eftevaag, Anders Baasmo 
Christiansen, Johannes Joner
producent Frank Mosvold
produkcja KOOL Produktion AS

Frank Mosvold (ur. 1965) 
ukończył kierunek produkcji filmowej 
w Los Angeles, napisał, wyreżyserował 
i wyprodukował wiele filmów krótkome-
trażowych i programów telewizyjnych, 
w 1996 roku założył własną firmę produk-
cyjną KOOL Produktion AS, w 2004 roku 
jego firma zaczęła produkować animacje 
i od tego czasu zajmuje się głównie pro-
dukcją filmów dla dzieci.

7+

zestaw 
filmów

krótkich
52 min

Iver

Norwegia 2004
aktorski, 9 min

reżyseria Christian Lo
scenariusz Arild Tryggestad
zdjęcia Henrik Myhr Nielsen
muzyka Bjørn Arve Lagim
montaż Arild Tryggestad
obsada Erik Næsbak Brenden,  
Anders Baasmo Christiansen,  
Ragnhild Seljeset Mykleset
producent Trine Aadalen Lo  
(wymieniona jako Trine Aadalen Jensen)
produkcja Filmbin AS

Christian Lo (ur. 1977)
ukończył studia z zakresu produkcji filmo-
wej w Anglii. Wyreżyserował wielokrotnie 
nagradzane filmy krótkometrażowe dla 
najmłodszych, między innymi Baluba Runa 
oraz długometrażowe – Rafiki i Twardziele 
(Iver, Twardziele i Baluba Runa wchodzą 
w skład sekcji Kino dzieci: Norwegia poka-
zywanej na festiwalu Kino dzieci).

7+

Film zrealizowany przez znanego norweskiego twórcę filmów dla 
dzieci Christiana Lo. Historia o nakazach i zakazach, ale i o tym, 
że czasem warto je złamać.

Iver uwielbia pływać, ale na basenie nie zachowuje się tak jak powi-
nien. Jego dobra zabawa nie podoba się innym dzieciom, a zwłaszcza 
ratownikowi. Kiedy Iverowi udaje się zostać samemu na basenie już 
po jego zamknięciu, okazuje się, że on i ratownik mają ze sobą wiele 
wspólnego. Czy Iverowi uda się przekonać ratownika, że zakazy są cza-
sem po to, by je łamać?
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Baluba Runa

Norwegia 2007
aktorski, 17 min

reżyseria Christian Lo
scenariusz Nick Hegreberg
zdjęcia Bjørn Ståle Bratberg
muzyka Bjørn Arve Lagim
montaż Arild Tryggestad
obsada Stine Edel Stalsberg,  
Ingar Helge Gimle, Kjersti Fjeldstad
producent Trine Aadalen Lo
produkcja Filmbin AS

Christian Lo (ur. 1977)
ukończył studia z zakresu produkcji filmo-
wej w Anglii. Wyreżyserował wielokrotnie 
nagradzane filmy krótkometrażowe dla 
najmłodszych, między innymi Iver, oraz 
długometrażowe – Rafiki i Twardziele (Iver, 
Twardziele i Baluba Runa wchodzą w skład 
sekcji Kino dzieci: Norwegia pokazywanej 
na festiwalu Kino dzieci).

7+

Krótkometrażowy film pokazywany na wielu festiwalach, zrealizo-
wany przez Christiana Lo (znanego z filmu Rafiki i pokazywanego 
podczas Kina Dzieci filmu Twardziele). Zabawna i przewrotna historia 
o demokracji i bardzo dorosłych wyborach.

Czy ośmioletnia Runa zostanie nowym premierem Norwegii? 
Dziewczynka, choć bardzo chciałaby być przywódcą rządu, nie jest 
zachwycona wizją przeprowadzki do Oslo bez mamy. Czy wizyta pre-
miera w szkole Runy zmieni sytuację? 

Grzeczna
Snill

Pokazywana na wielu dziecięcych festiwalach animacja bazująca 
na norweskiej książce dla dzieci Gro Dahlego i Sveina Nyhusa. Historia 
pokazująca, że oczekiwania innych bywają ograniczające. Co to zna-
czy być sobą?

Lucy to grzeczna mała dziewczynka – oczko w głowie mamy i uko-
chana córka tatusia. Zawsze cicha, spokojna, mądra i ładna. Presja ze 
strony rodziców okazuje się jednak zbyt duża. Czy można być zawsze 
idealnym i postępować zgodnie z oczekiwaniami innych? Pewnego dnia 
Lucy znika. Czy rodzicom uda się ją odnaleźć i zaakceptować również 
jej wady?

Norwegia 2006
animacja, 10 min

reżyseria Astrid A. Aakra
scenariusz Astrid A. Aakra
animacja Bjarte Agdestein, Hilde Taugbøl, 
Kirsti Jahren Gundersen, Annely Põldsaar
muzyka Steinar Starholm 
montaż Kirsti Marie Hougen
obsada Anna Lovisa Lammetun,  
Anne Marie Ottersen, Lasse Lindtner
producent Lise Fearnley
produkcja Mikrofilm AS

Astrid A. Aakra (ur. 1960)
ukończyła historię sztuki, studiowała 
również na Akademii Sztuk Pięknych, jest 
też producentką i ilustratorką. W latach 
90. XX wieku zrealizowała wiele filmów 
krótkometrażowych, serii TV, a w 2006 
roku była animatorką w wielokrotnie 
nagradzanym filmie Duński poeta.

7+
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Pewnego razu w kaloszach
Det var en gang en cherrox 

Norwegia 2006
aktorski, 6 min 

reżyseria Håvard Haukeland Janbu, 
Christopher Pahle, Martin Zimmer
scenariusz Håvard Haukeland Janbu, 
Christopher Pahle, Martin Zimmer
zdjęcia Jens Ramborg
muzyka Alexander Eng, Gard Allergoth, 
Thomas Andersen
montaż Håvard Haukeland Janbu, 
Christopher Pahle, Martin Zimmer
obsada Sondre Opedal, Kjersti Holmen, 
Jon Øigarden, Ida Berg

producent Christel Jørgensen
produkcja Applaus & Confetti

Håvard Haukeland Janbu (ur. 1982), 
Christopher Pahle (ur. 1982), 
Martin Zimmer (ur. 1982)
studiowali film i produkcję filmową 
w Oslo, Pewnego razu w kaloszach to ich 
wspólnie zrealizowany debiut reżyserski 
i scenariuszowy. 

7+

Aktorska historia miłosna dla najmłodszych, pokazywana na wielu 
festiwalach filmowych (m.in. Giffoni). Starszym widzom z pewnością 
przywoła na myśl Romeo i Julię, dla młodszych pozostanie zabawną 
opowieścią o pierwszym pocałunku. 

Siedmioletni Richard marzy o tym, by pocałować Camillę. To dobrze, 
bo ona również myśli o pocałunku z chłopcem. Zanim jednak uda im się 
zrealizować ten cel, będą musieli pokonać wiele trudności. Współczesna 
historia miłosna dla dzieci w każdym wieku, pełna przygód i roman-
tycznej atmosfery. 





kino dzieci: przyjaźń



„Przyjaciel na balkonie” to wciągający 
film przygodowy, a jednocześnie 
piękna i przejmująca podróż do 
wnętrza 10 letniego chłopca. Pewnego 
dnia w życie Mika niespodziewanie 
wkracza koń Bucephalus. W walce 
o dobro swojego kompana Mika 
musi zmierzyć się ze światem, który 
dotychczas bardzo go stresował. 
Zaskakujące i niezwykłe w tym filmie 
jest jak Mik, początkowo dla widza 
obcy i nieprzystępny, stopniowo 
pozwala nam się poznać, zrozumieć 
i zaprzyjaźnić – zarówno dzieciom jak 
i dorosłym. Kino nie tylko dla dzieci 
w najlepszym wydaniu.

„Przyjaciel na balkonie”
Maciek Jakubczyk, 
szef działu edukacji snh
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Film o chłopcu z zespołem Aspergera, któremu niełatwo przycho-
dzi nawiązywanie znajomości z rówieśnikami. Ciepła, niezwykła 
historia będąca adaptacją książki o tym samym tytule. Opowieść 
pełna przygód i szybkich zwrotów akcji, za którymi stoi tajemniczy 
przyjaciel na balkonie. 

Mika jest wyjątkowym chłopcem – uwielbia matematykę, zawsze 
mówi prawdę, jest wyjątkowo inteligentny, ale z trudem przychodzi mu 
nawiązywanie relacji z ludźmi. Czuje się samotny i inny niż jego koledzy 
i koleżanki ze szkoły. Pewnej nocy chłopiec słyszy dziwne dźwięki. Okazuje 
się, że na balkonie jego sąsiada zamieszkał koń. Mika jest zafascynowany 
zwierzęciem i za wszelką cenę chce się dowiedzieć o nim czegoś wię-
cej. Wkrótce poznaje swoją sąsiadkę Danę i razem z nią próbuje pomóc 
w tarapatach właścicielowi zwierzęcia. Ich działania doprowadzą do 
serii niespotykanych wydarzeń, które zmienią życie chłopca i pomogą 
zdobyć prawdziwych przyjaciół. 

Austria 2012
aktorski, 90 min 

reżyseria Hüseyin Tabak
scenariusz Milan Dor
zdjęcia Peter von Haller
muzyka Judit Varga
montaż Fabian Rüdisser  
obsada Enzo Gaier, Nora Tschirner,  
Nataša Paunović, Andreas Kiendl
producent Katja Dor-Helmer
produkcja Mini Film

Hüseyin Tabak (ur. 1981)
absolwent Wiedeńskiej Akademii 
Filmowej. Jego debiut krótkometrażowy 
– Cheeese... (2008) był wyświetlany na 
siedemdziesięciu festiwalach i otrzymał 
kilkanaście nagród. Przyjaciel na balkonie 
to jego pierwszy film fabularny dla mło-
dych widzów. 

7+

Przyjaciel na balkonie
Das pferd auf dem balkon 
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Superbrat
Superbror

Dania 2009
aktorski, 89 min 

reżyseria Birger Larsen
scenariusz Åke Sandgren
zdjęcia Eric Kress
muzyka Frans Bak  
montaż Peter Brandt
obsada Lucas Clorius,  
Viktor Kruse Palshøj
producent Åke Sandgren
produkcja Nordisk Film A/S

Birger Larsen (ur. 1961)
duński reżyser, scenarzysta, twórca 
produkcji telewizyjnych i reklam. Za 
film krótkometrażowy Sweethearts 
(1997) otrzymał nominację do Oscara. 
Superbrat jest jego czwartym filmem 
długometrażowym. 

10+

Jakie zadania ma starszy brat? Powinien być autorytetem, towa-
rzyszem zabaw, obrońcą i niedoścignionym wzorem. Co jednak, 
kiedy role się odwracają? Kiedy to młodszy brat musi być opoką 
dla starszego? Superbrat to niezwykła historia o relacjach między 
Antonem a jego cierpiącym na autyzm bratem – Bullerem. 

Anton ma dziesięć lat i marzy o tym, by mieć „prawdziwego” star-
szego brata. Buller nie spełnia jego oczekiwań – nie jest przebojowy, 
nie imponuje Antonowi, a nawet nie broni go przed szkolnymi łobu-
zami. Chłopców wychowuje mama, więc Anton czuje się odpowiedzialny 
za nią i za Bullera. To zbyt wiele, jak na dziesięciolatka. Pewnego dnia 
za sprawą tajemniczej przesyłki z innej planety wszystko się zmienia. 
Dziwna maszyna sprawia, że nieśmiały i zamknięty w sobie Buller staje 
się superbohaterem. Anton jest zachwycony. W końcu ma brata, o jakim 
marzył. Ale czy to prawdziwy Buller? Wspólne przygody sprawiają, że gdy 
czar pryska, między chłopcami pozostaje prawdziwa więź i akceptacja 
tego, że się od siebie różnią. 
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Szwecja 2013
aktorski, 103 min 

reżyseria Stephan Apelgren
scenariusz Stephan Apelgren
zdjęcia Anders Bohman
muzyka Joachim Holbek
montaż Håkan Karlsson
obsada Ann Petrén, Axel Wallin, Carl Zaff,  
Eric Nilsson, Erik Lundqvist, Göran Forsmark, 
Iben Hjejle, Jonas Inde, Linus Oscarsson, 
Martin Lindberg, Saga Midfjäll, Sannamari 
Patjas, Therése Lindberg, Torkel Petersson
producent Peter Possne
produkcja Sonet Film AB

Stephan Apelgren (ur. 1954)
absolwent szkoły teatralnej i basista 
jazzowy. Pracował jako dramaturg w jed-
nym ze szwedzkich teatrów. Od 1991 roku 
zajmuje się reżyserią filmów dla dzieci 
i dorosłych. 

10+

Eskil i Trynidad
Eskil och Trinidad

Historia chłopca, który wraz z tatą – inżynierem – co kilka miesięcy 
zmienia miejsce zamieszkania, a co za tym idzie – szkołę, kolegów, 
dom. Tylko śnieg i gra w hokeja wydają się stałymi elementami 
w każdej nowej miejscowości. Problem w tym, że Eskil za nimi nie 
przepada i ma zupełnie inną pasję. 

Eskil ma jedenaście lat i już jedenaście razy musiał się przeprowa-
dzić. Jego tata jest inżynierem, który wciąż dostaje kontrakty w nowych 
elektrowniach w północnej Szwecji. Dla chłopca każde miejsce wygląda 
tak samo – śnieg, rzeka, dziwna nazwa miasteczka, obowiązkowa gra 
w hokeja z nowymi kolegami ze szkoły. Czuje się samotny, nie ma przy-
jaciół i z chęcią zrezygnowałby z hokeja, gdyby nie namowy jego taty – 
byłego zawodnika i pasjonata tego sportu. Pewnego dnia Eskil poznaje 
tajemniczą kobietę, która uważana jest w miasteczku za dziwaczkę. 
Trynidad spędza całe dnie na budowaniu wielkiej łodzi, którą zamierza 
uciec z mroźnej Szwecji. Rozmowy Eskila i Trynidad oraz porozumienie 
z nowo poznaną koleżanką z klasy, która podobnie jak chłopiec wciąż 
musi się przeprowadzać, sprawiają, że życie chłopca zaczyna się zmieniać. 
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Krokodyle z przedmieścia
Die vorstadtkrokodile

Niemcy 2009
aktorski, 96 min 

reżyseria Christian Ditter
scenariusz Christian Ditter
zdjęcia Christian Rein
muzyka Heiko Maile
montaż Ueli Christen
obsada Nick Romeo Reimann,  
Fabian Halbig, Manuel Steitz,  
Leonie Tepe, Axel Stein, Jacob Matschenz, 
Oktay Oezdemir, Nora Tschirner, Smudo, 
Maria Schrader, Martin Semmelrogge, 
Ralf Richter
producent Christian Becker, Lena Olbrich
produkcja Westside Filmproduktion 
GmbH, Rat Pack Filmproduktion GmbH, 
Constantin Film Produktion GmbH

Christian Ditter (ur. 1977)
niemiecki reżyser i scenarzysta. Już 
jego pierwsze krótkometrażowe filmy 
zdobywały liczne nagrody. Zajmował 
się również produkcjami telewizyjnymi. 
Wyreżyserował dwie części przygód 
Krokodyli, współpracował również przy 
powstawaniu trzeciej części. 

10+

Wielokrotnie nagradzana historia chłopca na wózku inwalidzkim, 
który pragnie dołączyć do grupy rówieśników tworzących gang 
tytułowych Krokodyli. Kino przygodowe dla całej rodziny, a przy 
okazji mądra opowieść o przyjaźni, akceptacji i odwadze. 

Hannes staje przed próbą, dzięki której udowodni Krokodylom, że 
jest gotów na przyjęcie do gangu. Niestety, nie jest w stanie podołać 
zadaniu i grozi mu niebezpieczeństwo. Pomoc wzywa Kai – chłopiec, który 
przeprowadził się właśnie na przedmieścia z rodzicami. Jeździ na wózku 
inwalidzkim, nie ma przyjaciół i całe dnie spędza w domu, wyglądając 
przez okno. Tak rozpoczyna się znajomość między Krokodylami a Kaiem. 
Rówieśnicy, początkowo nieufni i pełni obaw w stosunku do chłopca, 
z czasem przełamują swoje uprzedzenia. Krokodyle w nowym składzie 
czekają przygody i walka z grupą włamywaczy, którą gang dzieciaków 
z przedmieścia stara się przyłapać na gorącym uczynku. 
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Animacja komputerowa oparta na książce Julii Danaldson zachwyca 
swoją stroną wizualną, wielością barw i plejadą niezwykłych postaci. 
Mądra i niezwykle zabawna historia o sile przyjaźni, pomocy i wspól-
nym działaniu. 

Czarownica podróżuje na miotle wraz ze swoim kotem. Gubi po drodze 
przedmioty, które pomagają jej zebrać spotkane zwierzęta. W zamian 
za pomoc czarownica proponuje im miejsce na miotle. Pod wpływem 
ciężaru miotła łamie się w powietrzu. Na domiar złego za bohaterami 
podąża złowrogi smok. 

Wielka Brytania 2012
animacja, 25 min

reżyseria Max Lang, Jan Lachauer 
scenariusz Max Lang, Julia Donaldson
muzyka René Aubry
montaż Robin Sales
producent Michael Rose
produkcja Magic Light Pictures 

Max Lang 
dwukrotnie nominowany do Nagrody 
Akademii Filmowej w kategorii Najlepszy 
Krótkometrażowy Film Animowany 
w 2011 roku za film Gruffalo i w 2014 
roku za Miejsce na miotle wraz z Janem 
Lachauerem. 

5+

Miejsce na miotle 
Room on the broom

Płatek śniegu
Snežinka

Rosja 2012
animacja, 6 min 

reżyseria Natalia Chernysheva
scenariusz Natalia Chernysheva
muzyka Alexandr Babin
montaż Ludmila Putatina
producent Vladimir Gasiev
produkcja Studio Pchela

Natalia Chernysheva
ukończyła grafikę i animację w Uralskiej 
Państwowej Akademii Architektury 
i Sztuki. Płatek śniegu to jej debiut reży-
serski, za który otrzymała wiele nagród.

5+

Oparta na zestawieniu trzech kolorów – czerwieni, bieli i czerni – 
prosta animacja rysunkowa, która podejmuje temat mierzenia się 
z konsekwencjami spełniających się marzeń.

Pewnego dnia w Afryce chłopiec otrzymuje tajemniczy list. W liście 
znajduje płatek śniegu. Bohater zaczyna marzyć o tym, by pierwszy raz 
w życiu zobaczyć śnieg. Jego marzenia się spełniają. Jednak okazuje się, 
że nie wszyscy są zadowoleni. Afrykańskie zwierzęta zaczynają marznąć. 
Czy chłopcu uda się uratować sytuację? 

zestaw 
filmów

krótkich
49 min
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Kąpiel gałganków
Kā lupatiņi mazgājās 

Gałganki na huśtawce
Kā lupatiņi šūpojās 

Łotwa 2010
animacja, 7 min

reżyseria Edmunds Jansons
scenariusz Inese Zandere
muzyka Jēkabs Nīmanis
montaż Edmunds Jansons
producent Sabīne Andersone
produkcja Atom Art. 

Edmunds Jansons
studiował animację i produkcję telewi-
zyjną na Łotwie i w Rosji. Na swoim koncie 
ma wiele filmów animowanych oraz jeden 
dokument. Za Zgadywanki gałganków 
zdobył nagrodę na Festiwalu Filmów dla 
Dzieci w Chicago. 

5+

Łotwa 2012
animacja, 2 min

reżyseria Edmunds Jansons
scenariusz Inese Zandere
muzyka Jēkabs Nīmanis
montaż Edmunds Jansons
producent Sabīne Andersone
produkcja Atom Art. 

Edmunds Jansons
studiował animację i produkcję telewi-
zyjną na Łotwie i w Rosji. Na swoim koncie 
ma wiele filmów animowanych oraz jeden 
dokument. Za Zgadywanki gałganków 
zdobył nagrodę na Festiwalu Filmów dla 
Dzieci w Chicago. 

5+

Niezwykle pomysłowy film z Łotwy, który opiera się na zestawie-
niu animowanych gałgankowych postaci i przedmiotów do szycia 
z realną postacią kota. Gałganki to multimedialny projekt składający 
się z serii filmów animowanych, internetowych epizodów, aplikacji 
mobilnych i książek i e-booków. 

Pewnego razu czwórka gałganków – Sockie, Mitten, Pillow i Hankie 
– podgląda, jak Pan Kot się myje. Po trudach całego dnia postanawiają 
również wziąć kąpiel. W wannie czai się jednak niebezpieczeństwo – 
Wodny Potwór. 

Kolejna część serii o gałgankach. Tym razem Sockie, Mitten, Pillow i Hankie 
próbują pobawić się na huśtawce. Jednak okazuje się, że największy 
Pillow przeciąża resztę przyjaciół. Z pomocą przychodzi Pan Kot, tak 
by mogli bawić się razem.
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Gałganki znajdują dziwny czerwony przedmiot. Próbują zorientować się, 
co to jest i do czego służy. W końcu okazuje się, że to guzik od spodni 
Mittena. Czy jednak taka odpowiedź będzie dla nich satysfakcjonu-
jąca? Gałganki wykorzystają swoją wyobraźnię do stworzenia własnej 
odpowiedzi.

Zgadywanki gałganków
Kā lupatiņi uzminēja 

Łotwa 2012
animacja, 2 min

reżyseria Edmunds Jansons
scenariusz Inese Zandere
muzyka Jēkabs Nīmanis
montaż Edmunds Jansons
producent Sabīne Andersone
produkcja Atom Art. 

Edmunds Jansons
studiował animację i produkcję telewi-
zyjną na Łotwie i w Rosji. Na swoim koncie 
ma wiele filmów animowanych oraz jeden 
dokument. Za Zgadywanki gałganków 
zdobył nagrodę na Festiwalu Filmów dla 
Dzieci w Chicago. 

5+

Pełna wizualnych efektów francuska animacja o samotnym rybaku 
i jego nierozerwalnym związku z morzem. Opowieść o wolności, 
przyjaźni i umiejętności zrobienia czegoś nie tylko dla siebie, ale 
i dla innych. 

Samotny rybak wypływa w morze. Podczas połowów wyławia dziwne 
stworzenie przypominające kształtem człowieka, który całe wypełnione 
jest wodą. Rybak postanawia się nim zająć i zabrać go do swojej chaty. 
Mimo opieki stworzenie traci siły i powoli umiera. Rybak w końcu zdaje 
sobie sprawę, że jego nowy przyjaciel nie może żyć bez morza.

Francja 2013
animacja, 11 min

reżyseria Mohammed Fadera, 
Sami Guealli
scenariusz Mohammed Fadera, 
Sami Guealli
muzyka Thierry Bertomeu 
montaż Thomas Belair 
producent Catherine Esteves
produkcja Les Films du Poisson Rouge

Mohammed Fadera oraz Sami Guealli 
wspólnie studiowali w szkole anima-
cji EMCA w Angoulême. Senegalskie 
pochodzenie Fadery zainspirowało obu 
twórców do stworzenia animacji oddającej 
atmosferę jego kulturowego dziedzictwa 
– Tulku.

5+

Tulku
Tulkou
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Dzieci przyzwyczajone są do 
filmów kolorowych, hałaśliwych, 
wywołujących salwy śmiechu, które 
zamienią później na kino akcji lub 
komedię. Jako nastolatka uwielbiałam 
ambitne kino i jestem pewna, że 
miało spory wpływ na mój rozwój. 
Warto więc pokazywać dzieciom filmy 
odbiegające od telewizyjnej sztampy. 
Taki właśnie jest obraz „Podejmując 
ryzyko”. Poruszająca opowieść 
o więzach rodzinnych, o przyjaźni, 
o wyobraźni dziecka, która czasem 
prowadzi je w mało rozsądne rewiry. 
Film bardzo stonowany, skłaniający 
do refleksji. Moja córka odebrała 
go jako smutny, ale szczęśliwe 
zakończenie u nas obu wywołało 
łzy wzruszenia. Idealny wstęp do 
ambitniejszego kina i świetna rola 
głównej bohaterki!

„Podejmując ryzyko”
Novika, wokalistka 

„Felix” to klasyczne kino familijne 
w najlepszym wydaniu. Jego 
bohaterem jest pochodzący z ubogiej 
rodziny chłopiec, który wzorem 
ojca chce zostać saksofonistą. 
Dzięki stypendium rozpoczyna 
naukę w elitarnej szkole, ale by 
osiągnąć swój cel musi zjednać 
sobie nie tylko nowych kolegów 
i nauczycieli, ale także udowodnić 
matce, że dokonał dobrego 
wyboru. Pozytywna i ciepła 
opowieść o pogoni za marzeniami 
pokazująca, że warto stawiać czoła 
przeciwnościom i iść swoją drogą 
niezależnie od tego jak oceniają 
nas inni. Bardzo spodobała się 
mojej córce, a ja myślę, że mogłaby 
być kanwą fajnego serialu, bo 
brakuje w telewizji takich produkcji.

„Felix”
Adam Woronowicz, aktor
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Dania 2011
aktorski, 95 min 

reżyseria Joram Lürsen
scenariusz Tamara Bos
zdjęcia Lex Brand
muzyka Fons Merkies
montaż Peter Alderliesten 
obsada Ole Kroes, Lupa Ranti,  
Maas Bronkhuyzen, Joop Keesmaat, 
Remko Vrijdag, Kim van Kooten,  
Angie Franssen, Nick Geest,  
Bianca Krijgsman, Trudy Labij
producent Ed Keij
produkcja Burny Bos

Joram Lürsen (ur. 1963)
ukończył wydział produkcji oraz montażu 
w Akademii Filmowej w Amsterdamie. 
Reżyser filmów fabularnych, zdobywca 
wielu nagród (m.in. za film familijny In 
Orange). Jego film All is love był sukcesem 
komercyjnym w Danii. Historię Alfiego 
przeniósł na ekran po lekturze wraz ze 
swoimi dziećmi popularnej w Danii serii 
książeczek o małym wilkołaku autorstwa 
Paula van Loona. 

6+

Alfie ma kochających rodziców i starszego brata, jednak czuje, że 
jest inny. Jego podejrzenia okazują się prawdą. Pewnej nocy chło-
piec odkrywa, że jest... wilkołakiem. Pełna ciepła i niezwykłych 
przygód adaptacja pierwszej części serii książek autorstwa Paula 
van Loona. Opowieść o miłości, rodzinie i akceptacji. 

Wychowujący się w zastępczej rodzinie mały Alfie przeżywa zasko-
czenie, gdy w swoje siódme urodziny nagle przeistacza się w małego 
wilkołaka. Nie wie, co się z nim dzieje, i boi się wyjawić sekret rodzicom 
w obawie, że go nie zaakceptują. W dzień nieśmiały i spokojny chłopiec 
z nadejściem nocy zmienia się w małego wilczka. Tylko starszy brat zna 
jego tajemnicę i pomaga mu ją ukrywać przed dorosłymi. Alfie, mały wil-
kołak porusza wiele ważnych tematów, takich jak inność, strach przed 
odrzuceniem, braterska miłość czy akceptacja samego siebie, a przy tym 
jest wspaniałym filmem przygodowym dla najmłodszych. Szczególne 
emocje może wzbudzić niezwykły kostium i charakteryzacja Alfiego 
zmieniającego się w wilkołaka – przygotowane z poczuciem humoru 
i dostosowane do dziecięcych wyobrażeń. 

Alfie, mały wilkołak
Dolfje weerwolfje
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Republika Południowej Afryki 2013
aktorski, 97 min 

reżyseria Roberta Durrant
scenariusz Shirley Johnson
zdjęcia Natalie Haarhoff  
muzyka Murray Anderson  
montaż Maryke Kruger
obsada Hlayani Jr Mabasa, Linda Sokhulu, 
Dame Janet Suzman, Thapelo Mofokeng, 
Royston Stoffels, Nicholas Ellenbogen, 
Andre Jacobs, Elvis Mahomba, Okwethu 
Banisi, Joseph Hughes, Joshua Wyngaard, 
Joshua Samson, Wonga Fasi, Wesley 
Lerwill, Langley Kirkwood
producent Roberta Durrant
produkcja Penguin Films (dla Sabido 
Productions)

Roberta Durrant
zajmuje się produkcją filmową i reżyserią. 
Znana w RPA zarówno z kręcenia seriali, 
jak i filmów długometrażowych. Pracuje 
również w Londynie. Jej najnowszy film, 
czyli prezentowany w ramach Kina Dzieci 
Felix, otrzymał wiele nagród na międzyna-
rodowych festiwalach. 

9+

Felix marzy o tym, by zostać saksofonistą, jak jego nieżyjący tata. 
Planom chłopca kategorycznie sprzeciwia się mama. Woli, by poświę-
cił się on całkowicie nauce w renomowanej szkole, do której przyjęto 
go dzięki stypendium. Niezwykły przykład dziecięcego kina z Afryki, 
które bardzo rzadko gości na naszych ekranach. 

Dla Felixa muzyka jazzowa to wielka pasja. Chłopiec marzy o nauce 
gry na saksofonie odziedziczonym po tacie. Dla jego mamy jazz niesie ze 
sobą poważne niebezpieczeństwa. Z jednej strony brak dobrych wzorców 
ze strony starszych kolegów muzyków. Z drugiej – brak możliwości kon-
centracji na nauce. Felix otrzymał właśnie stypendium w renomowanej 
szkole. Spotyka tam kolegów z bogatych domów, którzy na każdym 
kroku dają mu odczuć, że do nich nie pasuje. Kiedy ruszają przesłu-
chania do szkolnej orkiestry, chłopiec postanawia za wszelką cenę się 
do niej dostać. Decyduje się więc na codzienne ćwiczenia w tajemnicy 
przed mamą. Film jest opowieścią o pasji, wierze w marzenia, ale przede 
wszystkim o trudnych czasem relacjach między rodzicami a dziećmi. 
W tle zaś słychać muzykę jazzową, która decyduje o niepowtarzalnym 
klimacie Felixa. 

Felix



40—41

Niemcy 2013
aktorski, 101 min 

reżyseria Katja von Garnier
scenariusz Kristina Magdalena Henn,  
Lea Schmidbauer
zdjęcia Torsten Breuer
muzyka Annette Focks
montaż Heiko Schweizer
obsada Hanna Binke, Cornelia Froboess, 
Marvin Linke, Tilo Prückner
producent Andreas Ulmke-Smeaton,  
Ewa Karlström
produkcja Constantin Film Produktion, 
SamFilm Produktion

Katja von Garnier (ur. 1966)
absolwentka studiów z zakresu telewizji 
i filmu na Uniwersytecie w Monachium. 
Reżyserka filmów fabularnych, jurorka 
berlińskiego festiwalu filmowego (1999). 

9+

Wicher
Ostwind 

Historia nastoletniej Miki, która z powodu problemów w szkole zostaje 
wysłana na wakacje do babci prowadzącej stadninę. Film o trudnych 
relacjach między pokoleniami, które poprawić może dzielona pasja 
i wspólny cel. W przypadku Miki i jej babci będzie to walka o niezwy-
kłego konia o imieniu Wicher. Piękny wizualnie film to doskonały 
przykład dobrze zrealizowanego kina familijnego. 

Mika nie przechodzi do następnej klasy. Szkoła wydaje jej się zupełnie 
zbyteczna, a dorośli nie rozumieją jej świata i problemów. Zdesperowani 
rodzice postanawiają wysłać córkę na wakacje do surowej babci – byłej 
mistrzyni jazdy konnej, która prowadzi stadninę i zajmuje się nauką jeź-
dziectwa. Tam Mika zaprzyjaźnia się z Wichrem – koniem, który podobnie 
jak ona wydaje się zagubiony i nie ufa ludziom. Tylko jej udaje się go 
oswoić. W ciągu kilku wakacyjnych tygodni Mika okrywa wielki talent 
i pasję do jazdy konnej odziedziczone po babci. Wichrowi grozi jednak 
niebezpieczeństwo. Czy wnuczka i babcia mimo wielu nieporozumień będą 
umiały razem o niego walczyć? Czy uda im się wspólnie ocalić zwierzę?
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Podejmując ryzyko
Patatje oorlog

Holandia 2011
aktorski, 87 min 

reżyseria Nicole van Kilsdon
scenariusz Lotte Tabb
zdjęcia Jeroen de Bruin
muzyka Melcher Meirmans, Merlijn 
Snitker, Chrisnanne Wiegel  
montaż Wouter Jansen
obsada Pippa Allen, Rifka Lodeizen, 
Johnny de Mol, Leny Breederveld,  
Ruben van der Meer, Kee Ketel,  
Julian Pemberton-Kerssens, Vincent 
Visser, Chantal Hildering, Kris Sablerolle,  
Mees van Deventer, Lucas Adriaan
producent Leontine Petit, Joost de Vries, 
Marleen Slot
produkcja Lemming Film

Nicole van Kilsdon (ur. 1965)
ukończyła dziennikarstwo. Studiowała 
też w holenderskiej Akademii Filmu i TV. 
Zaczynała od filmów krótkometrażowych, 
zajmuje się również produkcjami telewi-
zyjnymi. Często sama pisze scenariusze 
do swoich filmów. Od 2006 roku zajmuje 
się głównie kinematografią dla dzieci. 

9+

Podejmując ryzyko to film o dziewięcioletniej Kiek, która ma wyjąt-
kowy kontakt ze swoim tatą. Dziewczynka bardzo przeżywa jego 
wyjazd w niebezpieczne strony. Obawia się, że tacie może stać się 
coś złego, ale wpada na nietypowy pomysł, jak zmniejszyć ryzyko 
takiej sytuacji. Zabawna historia i wyjątkowa bohaterka sprawiają, 
że Podejmując ryzyko to wspaniała rozrywka dla całej rodziny. 

Kiek jest wyjątkowo bystrą i pełną energii dziewczynką. Uwielbia 
spędzać czas ze swoim tatą, ale najbliższe miesiące będzie musiała 
spędzić bez niego. Tata Kiek jest lekarzem i wyjeżdża na kolejną wojenną 
wyprawę, by pomagać rannym. Dziewczynka bardzo martwi się o niego 
i postanawia zrobić wszystko, by pomóc mu wrócić szczęśliwie do domu. 
Niektóre z jej pomysłów są zaskakujące i nietypowe, chociaż bohaterka 
jest przekonana o ich słuszności. Jej starania nie spotyka się ze zrozu-
mieniem dorosłych i bywają źródłem wielu śmiesznych sytuacji. Film 
jest adaptacją książki autorstwa Marjolijn Hof. 
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Szwecja 2012
aktorski, 81 min 

reżyseria Martin Högdahl 
scenariusz Petra Revenue
zdjęcia Trond Høines 
muzyka Jasper Strömblad, Daniel Flores
montaż Fredrik Morheden 
obsada Philip Olsson, Malin Morgan, 
Feline Andersson, Vincent Grahl, Hampus 
Andersson, William Nordberg, Hans 
Alfredson, Jarl Lindblad, Dick Idman
producent Peter Hiltunen
produkcja Illusion Film

Martin Högdahl (ur. 1975)
absolwent kierunku filmowej na uniwer-
sytecie w Göteborgu. Nakręcił ponad 
trzydzieści krótkich metraży, w tym dwa 
półgodzinne filmy dla dzieci i młodzieży, 
nagradzane na festiwalach i emitowane 
w szwedzkiej telewizji. Lodowy smok to 
jego pierwszy długi metraż dla młodych 
widzów. 

10+

Lodowy smok
Isdraken

Jedenastoletni Mik przeprowadza się ze Sztokholmu do cioci na 
północ Szwecji. To zupełnie inny świat, tylko kilkanaścioro dzieci 
w szkole, nowe miejsce i nowe zwyczaje. Przygodowy film pełen 
dynamicznych zwrotów akcji, który powstał na podstawie książki 
Mikaela Engströma. 

Mik mieszka z tatą i starszym bratem. Jego zainteresowania to 
muzyka rockowa i rysunek. Nie lubi psów, za to pasjonują go wieloryby. 
Chłopiec jest przekonany, że płaczą, gdy są zagubione. Wydaje mu się, 
że czasem nawet słyszy ich płacz. Ojciec chłopca – niegdyś perkusista 
– ma problemy z alkoholem i nie zapewnia synom należytej opieki. Mimo 
protestów braci opieka społeczna wysyła Mika do cioci, która mieszka 
w małym miasteczku na północy. W nowym domu chłopiec poznaje grupę 
rówieśników, z którymi szybko nawiązuje kontakt. Wszystko układa się 
dobrze do momentu, w którym pojawia się rodzina zastępcza chcąca 
przyjąć go na stałe pod swój dach. Mik ma wbrew swojej woli kolejny 
raz przeprowadzić się i zmienić otoczenie. Woli więc wspólnie z przyja-
ciółmi wyruszyć w podróż zbudowanym przez nich „lodowym smokiem”. 
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Szwecja 2012
aktorski, 8 min

reżyseria David Wramneby 
scenariusz David Wramneby, 
 Elin Wramneby
zdjęcia Jousa Enblom
muzyka Marcus Josephson
montaż Josua Enblom, David Wramneby 
producent Mika Lindblad
produkcja Wramneby FILM&FORM

David Wramneby
pierwszy raz poczuł, że chce robić filmy, 
w gimnazjum, gdy jego nauczyciel zlecił 
mu przygotowanie projektu filmowego; 
ukończył Szkołę Filmową w Sztokholmie, 
pracował w Królewskim Teatrze 
Dramatycznym.

5+

Ludzie często bywają uczuleni na takie rzeczy, jak orzechy, kurz 
czy koty. Czy można być uczulonym na drugiego człowieka i to 
jeszcze najbliższego na świecie? Nasycona niezwykłymi barwami 
opowieść o relacjach z najbliższymi.

Alergia Sandry jest dość niezwykła – Sandra jest uczulona na swoją 
mamę, Anneli. Czy Sandra będzie mogła w końcu przytulić się do swojej 
mamy? Zabawna, urocza i pełna gagów historia dla najmłodszych widzów, 
która zdobyła już wiele nagród na festiwalach. 

Sandra

Oparta na bestsellerowej książce Julii Donaldson i ilustratora Axela 
Schefflera historia o relacjach między rodzicami i dziećmi, o budo-
waniu niezależności i przyzwoleniu na niesforność i popełnianie 
błędów, które są elementem dorastania. 

Gruffalo mieszka w jaskini w lesie wraz ze swoim dzieckiem. Gruffalo 
próbuje ustrzec swoją latorośl przed niebezpieczeństwem czyhającym 
na nią w lesie, do którego bardzo chce wyruszyć. Opowiada mu historię 
o Wielkiej Złej Myszy. Dziewczynka jednak nie zważa na przestrogi ojca 
i udaje się w podróż po ciemnym i przerażającym lesie. 

Wielka Brytania 2011
animacja, 27 min 

reżyseria Uwe Heidschötter,  
Johannes Weiland
scenariusz Julia Donaldson,  
Johanna Stuttmann
muzyka René Aubry
montaż Robin Sales
producent Michael Rose, Martin Pope, 
Daryl Shute
produkcja Magic Light Pictures

Uwe Heidschötter (ur. 1978)
niemiecki animator, reżyser, rysownik 
i twórca komiksów, studiował w Szkole 
Projektowania w Kolonii, pierwszy film, 
jaki zrealizował, nosi tytuł Chłopiec 
i bestia (2009). 
Johannes Weiland
niemiecki reżyser, twórca takich filmów, 
jak Czerwony baron (2008), Hessi James 
(2002).

5+

Mały Gruffalo
Gruffalo’s childzestaw 

filmów
krótkich

45 min
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Norwegia 2011, 
animacja, 9 min 25 s

reżyseria Annette Saugestad Helland
scenariusz Annette Saugestad Helland
muzyka Lars Lillo-Stenberg
montaż Simen Gengenbach
producent Annette Saugestad Helland
produkcja Annette S. Helland EF

Annette Saugestad Helland (ur. 1975)
jest absolwentką Narodowej Akademii 
Sztuki w Bergen, animacji uczyła się 
w Sztokholmie, napisała i zilustrowała 
trzy książki dla dzieci (m.in. Supertatę 
i Pele), brała udział w wielu zbiorowych 
wystawach, teraz zajmuje się animacjami 
i książkami dla dzieci.

5+

Pokazywana na wielu festiwalach animacja przypominająca w war-
stwie wizualnej dziecięce rysunki. Mądra opowieść o czasie, który 
warto spędzać razem, a którego zawsze brakuje. 

Pele spędza fantastyczny weekend z tatą. Kiedy w poniedziałek 
próbuje nakłonić ojca, żeby pojeździli na rowerze, okazuje się, że ten 
jest bardzo zajęty. Zaczął się przecież tydzień pracy! Mimo że Pele jest 
całkiem malutki, potrafi zakomunikować swoje niezadowolenie z tej 
sytuacji. Czy tata to na pewno supertata?

Supertata i Pele
Superpappa og Pelé
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„Nokturna” wyrasta z przepięknych 
baśniowych obrazów i dźwięków. 
W tak niezwykłym, magicznym miejscu 
przyszło żyć Timowi, który czuje się 
osamotniony i na dodatek nie znajduje 
w sobie odwagi aby to zmienić. 
Jednak pewnego dnia to właśnie on 
odmienia świat. Pokazuje, że każdy 
może tego dokonać pod warunkiem, 
że nie ustanie w poszukiwaniu swojej 
szczęśliwej gwiazdy… Noc tylko 
wówczas jest straszna kiedy strach 
ma wielkie oczy, ale nawet wtedy 
nie jesteście sami, bo tych, którzy 
naprawdę was kochają zawsze nosicie 
w swoim sercu – tego dowiedziałam 
się od Kociego Pasterza, który czeka 
na was w „Nokturnie”. 

„Nokturna”
Kasia Stoparczyk, 
dziennikarka radiowej trójki

Wzrastaliśmy wśród bajek, baśni 
i mitów, które czytały nam mamy 
i babcie. W wyobraźni widzieliśmy 
Czerwonego kapturka, Śpiącą 
Królewnę czy Pinokia z Gepetto 
– każdy inaczej. Nasze dzieci 
widzą te postaci dosłownie – na 
tabletach, komórkach i w internecie. 
Co będzie z nimi gdy dorosną? 
Czy nie zabraknie im wyobraźni 
– najważniejszego oręża do 
walki z przeciwnościami losu? 
Bohater „Sekretu Eleonory” udaje 
się w podróż, by ocalić herosów 
dziecięcych bajek.  
To nie tylko wspaniała historia 
przygodowa, komedia, a momentami 
thriller. To hołd złożony opowieści.  
Bo choć to tylko opowieść nie 
znaczy wcale, że nie jest prawdziwa. 
Polecam gorąco

„Sekret Eleonory” 
Katarzyna Bonda, pisarka
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Francja/Luksemburg 2013
animacja, 75 min 

reżyseria Marc Boreal, Thibaut Chatel  
scenariusz Jean Regnaud,  
Stéphane Bernasconi 
muzyka Fabrice Aboulker  
montaż Valérie Dabos
producent Thibaut Chatel,  
Guillaume Galliot 
produkcja Label Anim 

Marc Boreal
reżyser i producent. Mieszka i pra-
cuje we Francji. Od początku kariery 
związany z produkcjami telewizyjnymi 
i filmami dla dzieci. Współpracował przy 
ekranizacji przygód Tintina czy Asterixa. 
Moja mama... to jego pierwsza animacja 
długometrażowa. 
Thibaut Chatel
reżyser i producent. Od ponad dwudziestu 
lat szef założonej przez siebie firmy Torpedo 
realizującej reklamy i teledyski. Pracował 
przy wielu serialach animowanych. W 2003 
roku założył Label Anim, która wyproduko-
wała między innymi film Moja mama... 

6+

Moja mama jest w Ameryce i spotkała Buffalo Billa to wyjątkowa 
animacja. Nie tylko ze względu na warstwę wizualną, ale i na temat 
dotyczący problemów w życiu dziecka i oswojeniu się z informacją 
o odejściu kogoś bliskiego. Film wielokrotnie nagradzany na festi-
walach dla dzieci w niezwykły i dostosowany do wieku małych 
widzów sposób porusza tematy trudne, ale i niezwykle istotne. 

Jeanem opiekuje się niania i zapracowany tata. Chłopiec nie wie, że 
jego mama nie żyje. Bliscy utrzymują go w przekonaniu, że jest w podróży. 
Aby prawda nie wyszła na jaw, przyjaciółka Jeana wysyła do niego pocz-
tówki. Dziewczynka, podając się za jego mamę, opisuje wakacyjne przy-
gody i pełne niesłychanych wydarzeń sytuacje. Jean rozpoczyna naukę 
w szkole – stawia czoła nowym problemom. Z czasem musi również 
oswoić się ze smutną prawdą o odejściu mamy. Film dla całej rodziny. 
Opowieść o relacjach między dziećmi i dorosłymi, przyjaźni i wyzwaniach 
stojących przed najmłodszymi. 

Moja mama jest w Ameryce i spotkała Buffalo Billa
Ma maman est en Amerique et elle a rencontré Buffalo Bill
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Francja 2009
animacja, 80 min 

reżyseria Dominique Monfery
scenariusz Anik Leray, Alexandre 
Reverend, Murielle Canta
muzyka Christophe Héral
montaż Cédric Chauveau
producent Thierry Pinardaud, Elena Toselli
produkcja Canal, Centre National 
de la Cinématographie, Cinéart 

Dominique Monfery (ur. 1974)
animator zajmujący się produkcjami dla 
dzieci i młodzieży. Związany ze studiem 
Walt Disney Feature Animation w Paryżu. 
Pracował przy powstaniu wielu animacji 
dla najmłodszych (między innymi: 
Księga Dżungli 2, Tarzan, Herkules). 
Wyreżyserował znane w Polsce filmy: 
Franklin i skarb jeziora oraz Destino.

6+
 

Historia Nathaniela i wyjątkowej biblioteki, w której mieszkają 
postacie z bajek. Film o odwadze, pokonywaniu trudności i wierze 
we własne siły. Piękna animacja, która opowiada o magii płyną-
cej z baśni i bajek i w ciekawy sposób zachęca, by czytać książki. 

Siedmioletni Nathaniel jeszcze nie umie czytać i wydaje mu się, że 
nigdy nie opanuje tej sztuki. Chłopiec przepada za bajkami czytanymi 
mu przez dorosłych. Ekscentryczna ciocia Eleonora zapisuje w spadku 
swój dom jego rodzicom. Chłopiec dziedziczy zaś po niej bibliotekę pełną 
starych książek. Pewnego dnia Nathaniel odkrywa, że woluminy służą za 
schronienie bohaterom dziecięcej literatury. Są to oryginalne postacie 
z pierwszych wydań książek. Okazuje się, że potrzebują jego pomocy. 
Jeżeli opuszczą bibliotekę, znikną na zawsze wraz ze swoimi historiami. 
Kiedy rodzice postanawiają sprzedawać książki, chłopiec stawia czoła 
wielkim niebezpieczeństwom, aby ocalić nowych przyjaciół. Czy mimo 
braku pewności siebie uda mu się wykonać zadanie?

Sekret Eleonory
Kérity, la maison des contes
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Niesforny Bram
Brammetje baas

Bram jest bardzo podekscytowany tym, że zaczyna naukę w szkole. 
Myśli wiele o otaczającym go świecie, jest ciekawy wszystkiego 
i potrafi zadać sto pytań na minutę. Jego nowy nauczyciel ma zupeł-
nie inny pomysł na naukę pierwszaków niż chłopiec. Niesforny Bram 
to film szczególny ze względu na ciekawie zarysowaną relację 
między światem dorosłych i dzieci, a także konstrukcję filmowej 
opowieści. 

Bram jest wyjątkowo ciekawskim chłopcem. Ma głowę pełną pytań 
i pomysłów. Jego zachowanie nie stanowiło do tej pory problemu, ale 
sytuacja zmienia się od dnia, w którym chłopiec zaczyna naukę w szkole. 
Początkowo podekscytowany tym, że będzie to miejsce, gdzie dostanie 
odpowiedź na wszystkie nurtujące go pytania, z czasem zaczyna mieć 
problem z rutyną i zasadami panującymi w klasie. Tak zaczyna się seria 
zabawnych nieporozumień między Bramem i nauczycielem, jednak dzięki 
zaangażowaniu i pomysłowości ich obu, a także rodziców chłopca pojawi 
się szansa na porozumienie i uczynienie ze szkoły miejsca, w którym 
Bram będzie się czuł szczęśliwy. 

Holandia 2012
aktorski, 83 min 

reżyseria Anna van der Heide
scenariusz Tamara Bos
zdjęcia Jan Moeskops
muzyka Fons Merkies
montaż Michiel Reichwein
obsada Coen van Overdam,  
René Groothof, Katja Herbers,  
Roosmarijn van der Hoek,  
Tjebbo Gerritsma, Egbert Jan Weeber
producent Burny Bos, Ruud van der Heyde
produkcja BosBros

Anna van der Heide (ur. 1978)
ukończyła wydział reżyserii w Akademii 
Teatralnej w Maastricht (Holadia). Filmem 
zajmuje się od 2006 roku. Zaczęła od 
seriali dla dzieci. Niesforny Bram jest jej 
pierwszym filmem długometrażowym. 

7+
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Nocturna to przepełniona magią historia chłopca, który musi poko-
nać swój strach i stawić czoła wielu wyzwaniom, by rozwikłać 
zagadkę znikających gwiazd. Wyjątkowa animacja, która zabiera 
widzów w podróż po tajemniczym nocnym świecie. Film skonstru-
owany z pobudzających wyobraźnię kadrów i ilustrowany piękną 
muzyką zachwyca i wzbudza wiele pozytywnych emocji. 

Tim bardzo się boi nocy i ciemności, ale to właśnie wtedy może 
robić to, co najbardziej lubi – obserwować światło gwiazd. Pewnego razu 
spostrzega, że jego ulubiona gwiazda zniknęła. Mimo strachu wychodzi 
na dach budynku, ale nadal nigdzie nie może jej znaleźć. Co gorsza, zni-
kają również kolejne. Bohater postanawia rozwiązać tajemniczą sprawę. 
Wyrusza w niezwykłą podróż po nocnym świecie, który jest zupełnie inny 
niż ten za dnia. W niezwykłej wyprawie towarzyszyć mu będzie tajemniczy 
Pasterz Kotów, którego zadaniem jest pilnowanie spokojnego snu dzieci. 

Hiszpania/Francja 2007
animacja, 88 min 

reżyseria Adrià García, Víctor Maldonado
scenariusz Adrià García, Víctor 
Maldonado, Teresa Vilardell
zdjęcia Ricardo Boix,  
Javier Gomez Cardona
muzyka Nicolas Errèra  
montaż Félix Bueno
producent Carlos Fernández
produkcja Filmax Entertainment, 
Animakids Productions, Filmax Animation, 
Castelao Producciones,  
Bren Entertainment

Adrià García (ur. 1978)  
i Víctor Maldonado (ur. 1978)
pochodzą z Hiszpanii, obaj zajmują się 
reżyserią i pisaniem scenariuszy filmo-
wych. Współpracowali przy powstaniu 
znanego polskim widzom filmu El Cid 
– Legenda o mężnym rycerzu (2003). 
Nocturna jest pierwszym wyreżyserowa-
nym przez nich długim metrażem. 

7+

Nocturna 
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Islandia 2007
aktorski, 83 min

reżyseria Ari Kristinsson
scenariusz Ari Kristinsson
zdjęcia Kjell Vassdal
muzyka Øistein Boassen  
montaż Elísabet Ronaldsdóttir
obsada Bergþór Þorvaldsson, Þórdís 
Hulda Árnadóttir, Árni Beinteinn Árnason, 
Brynhildur Guðjónsdóttir,  
Erlendur Eiríksson, Margrét 
Vilhjálmsdóttir, Steinn Ármann 
Magnússon, Bryndís Gunnlaugsdottír, 
Margrét Ákadóttir, Magnús Ólafsson
producent Ari Kristinsson, Margrét María 
Pálsdóttir, Richard Welnowski
produkcja Taka Film Center

Ari Kristinsson (ur. 1951) 
wykształcenie z zakresu sztuk wizual-
nych zdobywał na Islandii oraz w Stanach 
Zjednoczonych. Pracuje jako producent, 
operator, montażysta, scenarzysta i reży-
ser. W 2000 roku założył firmę produ-
cencką Taka Film Center. Wyreżyserował 
trzy filmy fabularne: The Adventures of 
Paper Peter, Count me Out i pokazywany 
w ramach Kina Dzieci Brak zasięgu. 

10+

Brak zasięgu to historia chłopca, który nie wyobraża sobie życia 
bez nowoczesnej technologii. Kiedy wyjeżdża w odwiedziny do taty 
mieszkającego z dala od miasta, musi pożegnać się na jakiś czas 
z telefonem i Internetem, z czym nie chce się pogodzić. Film pełen 
przygód i tajemniczych zwrotów akcji, w którym pojawiają się nie-
typowe postacie, duchy, a nawet niedźwiedź polarny. 

Kalli, chłopiec wychowywany przez mamę na przedmieściach 
Reykjaviku, lubi przebywać w świecie wynalazków, techniki i Internetu. 
Na co dzień spędza czas przed komputerem i nie lubi odrywać się od 
ekranu nawet na chwilę. Zbliża się Boże Narodzenie, które chłopiec ma 
spędzić z ojcem i jego nową rodziną na farmie z dala od miasta. Odcięty 
od swego dotychczasowego życia, decyduje się na ucieczkę. Gubi się pod-
czas śnieżnej zamieci, traci zasięg w telefonie, a nawet przeżywa bliskie 
spotkanie z niedźwiedziem polarnym. Czeka go ekscytujące zderzenie 
z zaludniającymi okolicę fantastycznymi istotami i duchami. 

Brak zasięgu
Duggholufólkið
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Królik i jeleń
Nyuszi és őz 

Węgry 2013
animacja, 16 min

reżyseria Péter Vácz 
scenariusz Péter Vácz 
muzyka Máté Hámor
montaż Judit Czakó
producent József Fülöp
produkcja Moholy-Nagy University of Art 
and Design

Péter Vácz (ur. 1988)
absolwent Uniwersytetu Moholy-Nagy 
w Budapeszcie. W ramach studiów 
z zakresu animacji stworzył dwa filmy 
krótkometrażowe – Streamschool i Królik 
i jeleń, który zdobył ponad 70 nagród na 
całym świecie.

5+

Wielokrotnie nagradzana animacja opowiadająca o niezwykłej 
przyjaźni królika i jelenia. Historia o zawieszeniu w dwóch świa-
tach, które nie mogą się ze sobą spotkać, i o przyjaźni, która może 
wszystko pokonać.

Królik i jeleń żyją razem szczęśliwie i beztrosko. Jeleniowi nie do 
końca odpowiada rzeczywistość, która go otacza. Nieudany ekspery-
ment z trójwymiarem, powoduje, że przyjaciele zostają rozdzieleni. Jeleń 
zaczyna funkcjonować w świecie trójwymiarowym, królik pozostaje 
w dwuwymiarze. Czy przyjaciołom uda się znaleźć sposób, by być razem? 

Szwajcaria 2012
animacja, 5 min

reżyseria Camille Müller
scenariusz Camille Müller
muzyka Thierry Epiney
montaż Camille Müller
producent François Chalet
produkcja Hochschule Luzern,  
RTS Radio Télévision Suisse

Camille Müller (ur. 1988)
pochodzi ze Szwajcarii. Ukończyła kurs 
Atelier d’Arts Visuels. Studiowała rów-
nież na uczelni Hochschule Luzern, na 
wydziale animacji 2D. Okno jest jej pierw-
szym filmem. 

5+

Okno
La fenêtre

Pokazywana na wielu festiwalach animacja ze Szwajcarii, która 
nawiązuje w formie do klasycznej ilustracji dziecięcej. Historia 
o przyjaźni i przezwyciężaniu własnych słabości. 

Chłopiec uwielbia spędzać czas, czytając książki. Rozwijają one jego 
wyobraźnię, ale powodują, że żyje trochę w oderwaniu od rzeczywistości. 
Przyjaźni się tylko z ulubionymi książkowymi bohaterami. Pewnego dnia 
spotyka dziewczynkę, która chciałaby się z nim pobawić. Czy chłopiec 
zdecyduje się na przyjaźń z realną osobą? A może czytanie książek stanie 
się dla nich okazją do wspólnej zabawy?

zestaw 
filmów

krótkich
46 min
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Szwajcaria/Chiny 2013
animacja, 5 min 

reżyseria Ted Sieger, Wouter Dierickx
scenariusz Ted Sieger, Wouter Dierickx
muzyka Christoph Utzinger
producent Ted Sieger
produkcja Schattenkabinett GmbH

Wouter Dierickx (ur. 1961)
artysta i reżyser filmów animowanych. 
Założył Studio Grafiki i Animacji w Belgii 
oraz brał udział w stworzeniu Studio 
Sophie Animation w Chinach. 
Ted Singer (ur. 1958)
pisze, reżyseruje i produkuje filmy ani-
mowane, w tym wiele krótkometrażówek 
i seriali telewizyjnych.

5+

Słoń przemądrzalski
The smortlybacks

Niezwykle dynamiczna i kolorowa animacja pokazywana na wielu 
festiwalach dla dzieci, m.in. TIFF Kids w Toronto. Opowieść o nie-
zwykłym stadzie wesołych słoni i ich przygodach. 

Naganiacz słoni i jego wesoła gromada ruszają w niezwykłą podróż. 
Słonie połączone w jeden długi łańcuch, trzymając się za trąby, prze-
niosą widzów do fantazyjnego, wielobarwnego świata. Muszą być ze 
sobą bardzo zgrane, by żaden z nich nie zaginął. 

Mały ptaszek i liść
Der kleine vogel und das blatt

Szwajcaria 2012
animacja, 4 min

reżyseria Lena von Dohren
scenariusz Lena von Dohren
muzyka Christof Steinmann
montaż Fee Liechti 
producent Ruedi Schick 
produkcja Swiss Effects

Lena von Dohren (ur. 1981)
pochodzi z Berlina. Ukończyła studia na 
wydziale Komunikacji Audiowizualnej 
w Amsterdamie. Jej pierwsza animacja to 
film Lovestory 2.

5+

Animacja opowiadająca o niebezpieczeństwie, które czyhają w lesie 
na małego ptaszka. Film oparty na kontraście czerni i bieli przeła-
mywanym wyrazistymi kolorami. 

W zasypanym śniegiem lesie na gałęzi wisi samotny ostatni liść. Mały 
ptaszek chce go podlać, ale liść odrywa się od drzewa i unosi się na wie-
trze, wirując w zimowej scenerii lasu. Do tańca przyłącza się zachwycony 
ptaszek. Ale ognistoczerwony lis już czyha za drzewem. Czy ptaszkowi 
uda się uniknąć niebezpieczeństwa? 
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Tajlandia 2012
animacja, 4 min 

reżyseria Nair Archawattana
muzyka Atichat in-udom
producent Anwei Chen
produkcja Nair Archawattana

Nair Archawattana
ukończył prestiżowy Uniwersytet 
Chulalongkorn w Bangkoku. Pracował 
przy realizacji zarówno filmów czy seriali 
animowanych, jak i gier komputerowych. 
Koprodukcja Zabierz mnie ze sobą jest 
jego największym dotychczas sukcesem.

5+

Zabierz mnie ze sobą
Take me home

Zabierz mnie ze sobą to wspólny projekt animowany Naira 
Archawattana i studentów z Uniwersytetu Sztuk Pięknych w San 
Francisco. Niezwykle wzruszający film dla każdego, kto mierzył 
się w życiu z trudnym wyborem.

Historia bezdomnego kundelka czekającego w schronisku na wła-
ściwą osobę, która mogłaby się nim zaopiekować. Pojawia się dziew-
czynka, która bardzo marzy o posiadaniu pudla. Pudel jest piękny 
i zadbany, kundelek nie stanowi dla niego żadnej konkurencji. Ale pies 
się nie poddaje. Zrobi wszystko, żeby dziewczynka wybrała właśnie jego. 

Belgia 2008
animacja, 4 min 32 s

reżyseria Louise-Marie Colon, Delphine 
Hermans (we współpracy z dziećmi)
scenariusz Louise-Marie Colon, Delphine 
Hermans (we współpracy z dziećmi)
muzyka Stéphane Kaufeler
montaż: Delphine Hermans, Louise-Marie 
Colon
producent Jean-Luc Slock 
produkcja Camera-etc

Louise-Marie Colon,  
Delphine Hermans
obie ukończyły wydział kina animowa-
nego w Szkole Wyższej Sztuk Wizualnych 
La Cambre w Brukseli. Na swoim koncie 
mają już kilka animowanych produkcji 
zrealizowanych indywidualnie. Głodny 
powstał w ramach prowadzonych przez 
Colon i Hermans warsztatów dla dzieci, za 
które odpowiada instytut Camera-etc.

5+

Głodny
J’ai faim

Belgijski film animowany zrealizowany wspólnie z dziećmi, nagra-
dzany na wielu festiwalach (m.in. na Kubie, w Hiszpanii i w Belgii). 
Przewrotna historia chłopca, który jest wiecznie głodny. 

Ikouk to mały Eskimos, który wciąż odczuwa głód. Jego mama nie 
jest w stanie dostarczyć mu aż tyle jedzenia. Chłopiec musi je więc 
zdobyć na własną rękę. Rusza w podróż, odkrywając, że niebezpiecznie 
oddala się od swojego igloo. Czy uda się mu osiągnąć zamierzony cel 
i wrócić do domu?
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Połączenie plastelinowej i lalkowej animacji, w której niezwykle 
ważną rolę odgrywa muzyka budująca nastrój i ilustrująca przygody 
filmowych bohaterów. Opowieść o różnicach między bohaterami – 
nietoperzem i ptakiem oraz o szukaniu kompromisu i porozumienia.

Historia dziwnych sąsiedzkich relacji nietoperza i ptaka. Mieszkają 
wspólnie na tym samym drzewie, jednak mają zupełnie inne przyzwy-
czajenia. Nietoperz prowadzi nocny tryb życia, z kolei ptak jest bardziej 
aktywny za dnia. Przeszkadzają sobie nawzajem i początkowo są bardzo 
złośliwi względem siebie. Czy uda im się znaleźć kompromis w tej sytuacji?

Finlandia 2004
animacja, 6 min 20 s
reżyseria Samppa Kukkonen
scenariusz Samppa Kukkonen,  
Simo Koivunen, Sara Wahl
muzyka Yari 
montaż Samppa Kukkonen 
producent Eija Saarinen
produkcja Arts Academy  
(Turku Polytechnics)

Samppa Kukkonen
studiował animację na Politechnice 
w Turku. Zadebiutował filmem Way to 
go prezentowanym m.in. na helsińskim 
festiwalu Animatricks. Nocną zmianę zre-
alizował we współpracy z Simo Koivunen 
i Sarą Wahl.

5+

Nocna zmiana
Yövuoro
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Czarnoksiężnik z Oz
The wizard of Oz

USA 1939
aktorski, 98 min 

reżyseria Victor Fleming
scenariusz Herman J. Mankiewicz, 
Florence Ryerson, Edgar Allan Woolf, 
Irving Brecher, William H. Cannon,  
Herbert Fields, Arthur Freed,  
E.Y. Harburg, Samuel Hoffenstein,  
John Lee Mahin, Jack Mintz, Sid Silvers, 
Noel Langley 
zdjęcia Harold Rosson
muzyka Harold Arlen
montaż Blanche Sewell  
obsada Judy Garland, Frank Morgan, Ray 
Bolger, Bert Lahr, Jack Haley, Billie Burke, 
Margaret Hamilton, Charley Grapewin, Pat 
Walshe, Clara Blandick 
producent Mervyn LeRoy
produkcja Metro-Goldwyn-Mayer

Victor Fleming (ur. 1889, zm. 1949)
amerykański reżyser filmowy. Zrealizował 
wiele filmów, które przeszły do kanonu 
kinematografii, między innymi Przeminęło 
z wiatrem (współpraca reżyserska: George 
Cukor, Sam Wood). Za ten film został uho-
norowany Oscarem. 

6+

Przygody Dorotki, która trafia do magicznej krainy Oz mieszczącej 
się gdzieś za kolorową tęczą. Musical z 1939 roku to adaptacja 
powieści autorstwa L. Franka Bauma. Z Czarnoksiężnika z Oz pocho-
dzi śpiewana przez Judy Garland uhonorowana Oscarem piosenka 
(Somewhere) Over the Rainbow, która stała się standardem muzyki 
rozrywkowej. Niezwykła ekranizacja, która wzruszyła już miliony 
widzów na całym świecie. 

Główna bohaterka – Dorotka (w tej roli nastoletnia Judy Garland) – 
mieszka z ciocią, wujkiem i ukochanym pieskiem Toto na farmie. Pewnego 
dnia trąba powietrzna porywa dziewczynkę i jej pupila i przenosi ich do 
tajemniczej krainy Oz. Tam Dorotka i Toto poznają Blaszanego Drwala, 
Stracha na Wróble i Tchórzliwego Lwa. Wspólnie wyruszają w podróż, 
by odnaleźć tytułowego Czarnoksiężnika z Oz, który może spełnić ich 
marzenia. W roku 2007 film został wpisany na listę UNESCO Pamięć 
Świata (Memory of the World International Register), której zadaniem są 
działania służące zachowaniu i udostępnianiu między innymi dokumen-
tów, druków, filmów i nagrań o wyjątkowym znaczeniu historycznym. 
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A gdyby tak seans filmowy połączyć z rodzinnym śniadaniem? W Warszawie 
i we Wrocławiu na pierwsze filmy w ramach Festiwalu Filmowego Kino 
Dzieci zapraszamy do... kawiarni. 

27 września zapraszamy na wyjątkowe otwarcie Festiwalu Filmowego 
Kino Dzieci. Wspólnie w kilkunastoma kawiarniami w Warszawie i we 
Wrocławiu zorganizowaliśmy śniadania filmowe. Sobotnie spotkania będą 
obfitować w niezwykłe filmy. Specjalnie na ten dzień przygotowaliśmy 

zestaw animacji. Seanse krótkich metraży przeplatane będą warszta-
tami plastycznymi i zabawami, a wszystko to w klimacie najlepszych 
warszawskich i wrocławskich lokali, które chętnie ugoszczą Małych 
i Dużych Widzów. 

Seanse kawiarniane nie są biletowane. Za to każdy, kto tego dnia skusi się 
na filmowe śniadanie, otrzyma zniżkę na kolejne, tym razem już kinowe 
seanse w ramach Kina Dzieci. 

Warszawa 
Kredkafe (Śródmieście) 
Aleja Wyzwolenia 14, 00–570 Warszawa
www.kredkafe.pl

Bar Studio (Śródmieście) 
Plac Defilad 1, 00–901 Warszawa

MiTo art.café.books
Waryńskiego 28, 00–650 Warszawa
www.mito.art.pl

WarsandSawa (Powiśle) 
Dobra 14/16, 00–384 Warszawa 
www.warsandsawa.wordpress.com

Plakatówka (Wilanów) 
Hlonda 2, 02–972 Warszawa 
www.plakatowka.pl

Prochownia (Żoliborz) 
Park Żeromskiego, wjazd od Stefana 
Czarnieckiego 51, 01–541 Warszawa 
www.prochowniazoliborz.com

Pawilon Kulinarny (Sady Żoliborskie) 
Sady Żoliborskie 4, 01–772 Warszawa 
www.facebook.com/PawilonKulturalny

Towarzyska (Saska Kępa) 
Zwycięzców 49, 03–937 Warszawa 
www.klubokawiarnia.net

Państwo Miasto (Żoliborz) 
Generała Andersa 29, 00–159 Warszawa 
www.panstwomiasto.pl

Kicia Kocia (Praga Południe) 
Garibaldiego 5A, 04–078 Warszawa
www.klubokawiarniakiciakocia.wordpress.com

Figa z makiem (Saska Kępa) 
Walecznych 64, 03–926 Warszawa 
www.figazmakiem.edu.pl

Pompon (Wola) 
Młynarska 13, 01–205 Warszawa 
www.kredkafe.pl

Bajkolandia (Ursynów) 
Hawajska 11, 02–776 Warszawa 
www.bajkolandiasalazabaw.pl

Bajkolandia (Bemowo) 
Wrocławska 6A, 01–493 Warszawa 
www.bajkolandiasalazabaw.pl

Lista kawiarni, które wspólnie z nami zapraszają na dzień otwarcia 
Festiwalu Filmowego Kino Dzieci: 

Kino dzieci na śniadanie

Wrocław 
Czekoladziarnia z bawialnią 
Połaniecka (Krzyki)
ul. Połaniecka 17, 53–403 Wrocław
t. 71 336 51 37
informacja i rezerwacje: 607 124 224
www.czekoladowaedukacja.pl
www.czekoladziarnia.com.pl 

Nowa Café (Huby)
ul. Łódzka 15, 50–521 Wrocław
t. 603 316 809
www.facebook.com/nowacafe

Restauracja „Noce i Dnie” (Brochów)
ul. Semaforowa 18, 55–012 Wrocław
t. 889 302 091
restauracje@noceidnie.com.pl
Mariusz Mulak – Manager Restauracji
www.noceidnie.com.pl 

warsztaty poprowadzą:
Magdalena Skrok
t. 500 258 155
Justyna Osadnik
t. 515 516 524
Made in Brochów
www.facebook.com/madeinbrochow  

 
Cocofli – books art cafe wine bar 
(Stare Miasto)
ul. Włodkowica 9, 50–072 Wrocław
t. 71 756 99 90
ww.cocofli.pl 
www.facebook.com/Cocofli 
 
Akademia Młodego Kucharza 
(Grabiszyn)
ul. Inżynierska 49/U28
(wejście od Al.Pracy), 53–228 Wrocław
t. 728 328 503
kontakt@akademiamlodegokucharza.pl
www.akademiamlodegokucharza.pl 
www.facebook.com/
AkademiaMlodegoKucharza 
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Pogoda w kratkę
Froschwetter

Litwa 2012
animacja, 10 min

reżyseria Evalds Lacis
scenariusz Evalds Lacis
muzyka Karlis Auzans
montaż Evalds Lacis
producent Maris Putnins
produkcja Animacijas Brigade

Evalds Lacis
ukończył Łotewską Akademię Kultury 
w Rydze, zdobywając wykształcenie 
w sztuce operatorskiej. Jako reżyser zade-
biutował filmem Nowe gatunki (2008), 
który miał premierę w Berlinie i odniósł 
sukces na Festiwalu Filmów dla Dzieci 
w Chicago.

5+

Niemcy 2011
animacja, 6 min 

reżyseria Pauline Kortmann
scenariusz Pauline Kortmann
muzyka Marian Mentrup
montaż Pauline Kortmann
producent Laura Machutta
produkcja Talking Animals

Pauline Kortmann (ur. 1980) 
ukończyła animację w Akademii Filmu 
i Telewizji Konrad Wolf w Poczdamie. 
Pracuje jako niezależny twórca animacji, 
reżyserka i ilustratorka. Pogoda w kratkę 
to jej film dyplomowy.

5+

Niezwykle urokliwa animacja lalkowa, która została zaprezentowana 
na festiwalu w Berlinie w 2013 roku w sekcji Generation (otrzymała 
Kryształowego Niedźwiedzia w kategorii najlepszego filmu krót-
kometrażowego). Film o zderzeniu świata natury i świata ludzi. 

Do lasu zamieszkanego przez jeżyki i ich przyjaciół zaczynają sprowa-
dzać się ludzie. Las zastępuje wybudowane przez ludzi miasto. Zwierzęta 
nie mogą odnaleźć się w nowym otoczeniu. Wpadają jednak na pomysł, 
by kierować się zasadami rządzącymi światem ludzi i twardymi prawami 
ekonomii. W ten sposób chcą pozbyć się niechcianych lokatorów. Czy 
im się uda?

Komputerowa animacja rysunkowa opowiadająca o wpływie ludzkiej 
działalności na klimat. Mądra i zabawna przypowieść pokazująca 
konsekwencje ekologiczne, której narratorami są dzieci. 

Bohaterką Pogody w kratkę jest żaba, która na własnej skórze 
poczuje, jaki wpływ na otoczenie mają smog, powodzie, wichury czy 
efekt cieplarniany. To, co nam – ludziom – wydaje się niegroźne i czym 
na co dzień nie zawracamy sobie głowy, może mieć zgubne skutki dla 
małej żaby. 

Jeżyki w mieście
Ezi un lielpilseta
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Pstryk
Kiekje

Holandia 2012
animacja, 2 min

reżyseria Arthur van Merwijk
scenariusz Arthur van Merwijk,  
Daan Velsink, Joost Lieuwma
muzyka Alexander Reumers,  
Jorrit Kleijnen
montaż Arthur van Merwijk, Daan Velsink
producent Daan Velsink
produkcja Breinmonster Animatie 
Producties 

Arthur van Merwijk
niezależny scenarzysta i reżyser. Pochodzi 
z Amsterdamu. Pstryk jest jego debiutanc-
kim filmem animowanym.

5+

Krótka animacja pokazująca absurdy współczesnego świata 
i irracjonalną obsesję fotografowania wszystkiego, co się zobaczy 
i doświadczy.

Para staruszków wybiera się do lasu, żeby zrobić zdjęcia dzikiej 
przyrody i leśnym zwierzętom. Są tak zaabsorbowani robieniem zdjęć, 
że w ogóle nie zauważają otaczającej ich natury i mieszkańców lasu. 
Oparta na zabawnych gagach historyjka, która pokazuje, jak przyroda 
igra z ludźmi. 

Urzekająca warstwą wizualną i ciekawą kolorystyką animacja opo-
wiadająca o związku człowieka z naturą.

Młody naukowiec całkowicie poświęca się badaniu natury. W swoim 
laboratorium przechowuje zwierzęta reprezentujące różne gatunki. Jest 
całkowicie oddany swojej pasji i obserwacjom, które prowadzi. Wszystko 
zmienia się, gdy spotka gigantyczną salamandrę. Jest nią jednocześnie 
zafascynowany i przerażony. Czy to spotkanie zmieni jego podejście do 
przyrody, którą uwielbia badać?

USA 2013
animacja, 9 min 

reżyseria Nate Milton
scenariusz Nate Milton
muzyka Bo Geddes
producent Nate Milton, Ivan Romero 
Fornes, David Brashear
produkcja Amigo Unit

Nate Milton
uzbierał fundusze potrzebne do produkcji 
filmu przy pomocy platformy Kickstarter, 
mieszka na Brooklynie, jest ilustratorem 
i animatorem. 

5+

Tank
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Niesforny bit
Bitseller 

Hiszpania 2013
animacja, 10 min

reżyseria Juanma Sánchez Cervantes
scenariusz Juanma Sánchez Cervantes
muzyka Sergio de la Puente,  
Inma Almendros
montaż Juanma Sánchez Cervantes
producent Juanma Sánchez Cervantes
produkcja Genoma Animation

 

Juanma Sanchez Cervantes
pochodzi z Granady. Jest założycielem 
i dyrektorem studia Genoma Animation. 
Jego reżyserski dorobek obejmuje serial 
animowany Suckers wyświetlany na 
kanale Disney XD, a także nagradzaną 
krótkometrażówkę Bitseller.

5+

Belgia 2008
animacja, 5 min

reżyseria Louise-Marie Colon, Quentin 
Speguel (we współpracy z dziećmi)
scenariusz Louise-Marie Colon, Quentin 
Speguel (we współpracy z dziećmi)
muzyka Emmanuel Louis
montaż Louise-Marie Colon, Quentin 
Speguel
producent Jean-Luc Slock
produkcja Camera-etc

Louise-Marie Colon (ur. 1976)
belgijska reżyserka, scenarzystka i mon-
tażystka. Z wykształcenia jest nauczy-
cielką. Prowadzi warsztaty filmowe dla 
dzieci – Camera Enfants Admis.
Quentin Speguel (ur. 1982)
belgijski twórca animacji dla dzieci. 
Angażuje się również w projekty warszta-
towe dla najmłodszych. 

5+

Kura Paola
Paola poule pondeuse

Co się może wydarzyć, kiedy pisarz jest zmuszony zamienić swoją 
starą maszynę do pisania na komputer? Czy będzie w stanie zapa-
nować nad nowoczesnym sprzętem? A co, jeśli plany pokrzyżuje 
mu tytułowy niesforny bit?

Niezwykle pomysłowa i przewrotna historia pozbawiona dialogów, 
w której motyw muzyczny stanowi sonata La Follia Vivaldiego. Reżyser 
przenosi nas do „wnętrza” komputera i pokazuje funkcjonowanie tego 
skomplikowanego systemu. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie jeden 
niesforny bit, który bojkotuje wszystkie wspólne działania. 

Zrealizowana wspólnie z pięćdziesiątką dzieci zabawna anima-
cja o kurze, która ma dość życia na fermie. Przewrotna opowieść 
o poszukiwaniu szczęścia.

Paola pewnego dnia odkrywa, że życie w ścisku, w klatce razem 
z setką innych kur jest zupełnie niesatysfakcjonujące. Ucieka się do 
zabawnego fortelu i zostaje wyrzucona z fermy. Wyrusza w podróż 
w poszukiwaniu idealnego domu. Po drodze spotyka inne zwierzęta, 
które mają podobne marzenie. Czy uda im się je zrealizować?



kino dzieci: kawiarnie

Szwajcaria 2004
animacja, 7 min

reżyseria Claude Barras
scenariusz Germano Zullo, Claude Barras
muzyka Julien Sulser 
montaż David Monti
producent Benoit Dreyer 
produkcja Folimage

Claude Barras
jest absolwentem szkół wyższych 
w Lyonie, gdzie studiował ilustrację, info-
grafikę i antropologię. Pracuje jako nie-
zależny ilustrator i filmowiec w Genewie. 
Zrealizował dotychczas kilkanaście 
animowanych produkcji.

5+

Dżin z puszki
Le génie de la boîte aux raviolis

Zguba
The lost thing 

Australia 2010
animacja, 15 min

reżyseria Shaun Tan, Andrew Ruhemann
scenariusz Shaun Tan
muzyka Michael Yezerski 
montaż Leo Baker 
producent Sophie Byrne
produkcja Passion Pictures

Andre Ruhemann 
założyciel i szef niezależnej wytwórni 
produkcyjnej Passion Pictures. 
Shaun Tan
australijski ilustrator książek dla dzieci 
i młodzieży. Zrealizowany wspólnie film 
Zguba zdobył w 2011 roku Oscara dla 
najlepszego krótkometrażowego filmu 
animowanego.

5+

Wielokrotnie nagradzana i pokazywana na wielu festiwalach ani-
macja ze słynnego studia Folimage. Zabawna historia oparta na 
komiksie o tym samym tytule autorstwa Albertine i Germano Zullo.

Szwajcarska wersja opowieści o lampie Aladyna z wyskakującym 
z cynowej puszki dżinem. Armand pracuje przy taśmie produkcyjnej 
w fabryce. Pewnego dnia otwiera puszkę z ravioli przeznaczonymi na 
obiad. Ku jego zaskoczeniu z puszki wylatuje dżin i obiecuje mu speł-
nienie dwóch jego życzeń. Po zakończonym zadaniu dżin próbuje wrócić 
do swojej „lampy”. Czy mu się uda?

Australijska animacja oparta na cenionej książce dla dzieci wielo-
krotnie nagradzanego autora i ilustratora Shauna Tana. Film zaska-
kujący wizualną stroną, barwami jak ze starych rycin i niezwykłym 
scenariuszem w 2011 roku został nagrodzony Oscarem. 

Chłopiec, zbierając na plaży zakrętki od butelek, odkrywa dziwnie 
wyglądające stworzenie. Jest ono zbudowane z przedmiotów i części, 
które zupełnie do siebie nie pasują. Bohater orientuje się, że stworze-
nie się zgubiło i stara się pomóc mu znaleźć właściciela lub miejsce, do 
którego należy. 
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Szwecja 2007
animacja, 9 min

reżyseria Uzi Geffenblad,  
Lotta Geffenblad
scenariusz Uzi Geffenblad,  
Lotta Geffenblad
muzyka Uzi Geffenblad
montaż Uzi Geffenblad
producent Uzi Geffenblad
produkcja Zigzag Animation

Uzi Geffenblad
reżyser pochodzący z Izraela. Przed 
przeprowadzką do Szwecji zajmował się 
muzyką. W Szwecji ukończył psychologię 
na Uniwersytecie Sztokholmskim, później 
zwrócił się w stronę filmu, zwłaszcza 
animacji. Był prezesem Szwedzkiego 
Towarzystwa Filmów Animowanych. 
Lotta Geffenblad
zajmuje się produkcją, reżyserią i grafiką. 
Pracuje przy tworzeniu filmów animowa-
nych. Ilustruje również książki dla dzieci. 

5+

Polska 1970
animacja, 6 min

reżyseria Julian Antonisz
scenariusz Julian Antonisz
muzyka Julian Antonisz
producent Magda Mazanowska-Barycz
produkcja Studio Miniatur Filmowych 
(Oddział w Krakowie)

Julian Antonisz (właśc. Julian Józef 
Antoniszczak, ur. 1941, zm. 1987)
polski artysta plastyk, twórca ekspery-
mentalnych animacji, a także kompozytor 
i wynalazca. Swoje filmy tworzył techniką 
noncamerową, malując lub wydrapując 
kadry na taśmie filmowej. Jego twórczość 
była wielokrotnie nagradzana na pol-
skich i międzynarodowych festiwalach 
filmowych.

5+

Jak to się dzieje pyta 
Agnisia, że na ekranie 

widzimy misia

Kamyki Astona
Astons stenar

Klasyka polskiej animacji autorstwa Juliana Antonisza – ekspery-
mentalnego twórcy filmów animowanych. Film oparty na książce 
reżysera, poświęcony technicznym zasadom działania telewizji 
oraz procesowi powstawania widowiska telewizyjnego. 

Jak to możliwe, że mamy Internet, że możemy polecieć samolotem 
na drugi koniec świata, że na ekranie widzimy obraz. Julian Antonisz 
w zabawny i zaskakująco prosty sposób tłumaczy dzieciom, czym jest 
telewizja i jak działa. Jednocześnie film ten pokazuje, jak ważne jest 
zadawanie sobie pytań i poszukiwanie odpowiedzi.

Animacja oparta na wielokrotnie nagradzanej książce dla dzieci autor-
stwa Lotty Gaffenblad przetłumaczonej na osiem języków (w tym 
język polski). Niezwykła opowieść o empatii, miłości i życzliwości.

Aston kolekcjonuje kamienie, gdyż czuje, że są one samotne i musi się 
nimi zaopiekować. Chłopiec przynosi je więc do domu. Rodzice są zaniepo-
kojeni jego hobby, także dlatego, że w domu zaczyna brakować miejsca. 
Proponują, żeby kamienie pojechały na wakacje. Czy wywiezienie kamieni 
nad morze będzie końcem kolekcjonerskiej pasji Astona?



kino dzieci: kawiarnie

Wiosna
Into spring

Holandia 2012
animacja, 4 min

reżyseria Udo Prinsen
scenariusz Udo Prinsen
muzyka Han Bennink i Mary Oliver
producent Udo Prinsen
produkcja Studio Carambolas

Udo Prinsen
ukończył Akademię Sztuk Pięknych 
w Utrechcie. Rok spędził w Anglii, 
pracując dla BBC Education. 
Zajmuje się reżyserią animacji,
 pracuje też jako ilustrator i dyrektor 
artystyczny dla kina i telewizji.

5+

Abstrakcyjna animacja, która jest wspólnym projektem reżysera 
Udo Prinsena i Hana Benninka – bębniarza i artysty zajmującego 
się sztukami wizualnymi. Film, którego zamysł oparty jest na 
ruchu, rytmie i różnorodnych zestawieniach kolorystycznych.

Tematem animacji jest rodząca się do życia przyroda, wiosenne 
przebudzenie i życie, którego kwintesencją jest ruch. Dopełnieniem 
strony wizualnej filmu jest żywiołowa muzyka wygrywana na bębnach. 
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dzieciaki na horyzoncie: projekty

Dzieciaki na horyzoncie – kampania 
Dzieciaki na horyzoncie to kampania społeczna, której celem jest 
promocja i produkcja dobrego kina dla dzieci. W skład kampanii wcho-
dzą poniższe projekty dla młodych widzów, rodziców i nauczycieli 
organizowane przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty.
Więcej na www.dzieciakinahoryzoncie.pl 

Dzieciaki na horyzoncie – w kinach
dzieci i rodzice 

projekt ogólnopolski

Dzieciaki na horyzoncie – w kinach są kontynuacją festiwalu Kino Dzieci. 
Część z filmów pokazywanych na festiwalu trafi do kin w całej Polsce. Co 
miesiąc w wybranych kilkudziesięciu kinach premierę będzie miał kolejny 
tytuł dla dzieci w wieku 5–9 lat. Filmom towarzyszyć będą warsztaty dla 
rodziców oraz materiały do zabaw z dziećmi po projekcji.
Więcej na www.dzieciakinahoryzoncie.pl 

nowe horyzonty edukacji filmowej
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, 

szkoły ponadgimnazjalne
ponad 40 miast

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej kierujemy do uczniów i nauczycieli, 
którzy w ramach zajęć szkolnych chcą oglądać ciekawe i wartościowe 
filmy oraz o nich rozmawiać. To projekt, który zaczęliśmy w kinie Muranów 
kilkanaście lat temu – dziś prowadzimy go w ponad 40 miastach. Ambitne 
i atrakcyjne kino, spotkania z gośćmi, multimedialne prelekcje, dysku-
sje, warsztaty, interdyscyplinarne materiały dydaktyczne dla nauczy-
cieli chcących nawiązać do obejrzanych filmów na zajęciach w szkole. 
W każdym kinie program podzielony jest na cykle dostosowane do wieku 
i wrażliwości widzów – przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Więcej informacji o Nowych Horyzontach Edukacji Filmowej na 
www.nhef.pl oraz www.dzieciakinahoryzoncie.pl

film na horyzoncie 
gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

projekt ogólnopolski

Film Na Horyzoncie ma charakter ogólnopolskiego kursu internetowego, 
w ramach którego uczestnicy uczą się, jak znaleźć dobry pomysł na 
film, napisać do niego scenariusz, wykonać zdjęcia i go zmontować. 
Pierwsza część projektu to okres ćwiczeń zabaw i filmowych. Ekipy, 
które zdaniem widzów poradzą sobie najlepiej z filmowymi zadaniami, 
mają możliwość wzięcia udziału w trzech spotkaniach warsztatowych 
w Warszawie, podczas których uczestnicy wzajemnie skonfrontują swoje 
pomysły, odwiedzą miejsca produkcji filmowej oraz poznają techniki 
pracy profesjonalistów. Najlepsze filmy, które powstają w ramach Filmu 
Na Horyzoncie, są nagradzane i zapraszane na festiwale twórczości 
młodzieżowej w różnych miastach Polski.

Projekt organizowany jest przez dział edukacji Stowarzyszenia Nowe 
Horyzonty razem ze specjalistami współpracującymi z magazynem branży 
audiowizualnej FilmPRO
Więcej informacji o Filmie na horyzoncie na 
www.filmnahoryzoncie.com.pl 
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akademia nowe horyzonty
nauczyciele wszystkich poziomów nauczania

projekt ogólnopolski

Akademia Nowe Horyzonty to zaawansowany kurs praktyki filmowej dla 
nauczycieli. Przeznaczona jest dla osób, które chcą nauczyć się kręcić 
filmy i wykorzystywać tę umiejętność w pracy w szkole. Pracujemy 
w trzech osobnych grupach. Dwie z nich przeznaczone są dla nauczycieli 
pracujących w Warszawie i we Wrocławiu, trzecia gromadzi nauczycieli 
z pozostałej części Polski, a jej spotkania odbywają się w Warszawie. 
Każda grupa posiada autorski program przygotowany przez prowadzą-
cych. Zajęcia Akademii NH nastawione są na zdobycie praktycznych 
umiejętności związanych z kręceniem filmu oraz na wypracowanie miejsca 
na kręcenie filmu w programie nauczania w szkołach. Uczestnicy pod 
okiem prowadzących uczą się od podstaw, jak znaleźć pomysł i napisać 
scenariusz filmu, odpowiednio wykonać zdjęcia oraz zmontować film. 
Więcej informacji o Akademii Nowe Horyzonty na www.nhef.pl 

wychowanie w kinie
rodzice, nauczyciele
Warszawa, Wrocław

Klub filmowy połączony z cyklem warsztatów psychologiczno-wycho-
wawczych. W ramach comiesięcznych spotkań po projekcjach filmów 
odbywają się dyskusje i warsztaty z wykorzystania filmu w wychowaniu 
dzieci i młodzieży. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej współorganizują 
Wychowanie w kinie z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-
Społecznych i Szkoleń oraz Departamentem Edukacji Urzędu Miasta 
Wrocław. 
Więcej o Wychowaniu w kinie na www.nhef.pl 

films for kids.pro
scenarzyści lub osoby chcące pisać scenariusze dla dzieci, 

producenci filmowi
projekt przeznaczony dla uczestników z Polski i Norwegii

FILMS FOR KIDS.Pro to pierwszy w Europie program, którego celem jest 
rozwój produkcji filmowej dla młodej widowni (w wieku 5–12 lat). Jako 
wzór postawiliśmy sobie wysoki poziom europejskiej kinematografii dla 
dzieci, w szczególności kinematografię norweską. 

FILMS FOR KIDS.Pro to trwające rok warsztaty skierowane do sce-
narzystów, pisarzy, filmowców, producentów i reżyserów, którzy chcą 
współtworzyć kino przeznaczone dla dzieci.

Podstawą warsztatów będą pomysły uczestników i rozwój tych 
pomysłów, poczynając od prostego synopsisu poprzez pierwszą aż do 
drugiej wersji scenariusza. Równolegle do pracy scenarzystów produ-
cenci będą rozwijać strategię finansowania, promocji i dystrybucji filmu. 
Wszystkie elementy programu warsztatów będą związane z kinem dla 
dzieci. Warsztaty składają się z trzech sesji i konsultacji on-line. 

Głównym założeniem warsztatów scenariopisarsko-producenckich 
jest jak najszersze korzystanie z wiedzy i doświadczeń europejskiej 
(w szczególności norweskiej) kinematografii skierowanej do młodej 
widowni. Tutorami będą profesjonaliści o bogatym dorobku filmowym. 
W trakcie warsztatów wykłady oraz „case studies” poprowadzi również 
wielu gości (pisarzy, reżyserów, producentów, ekspertów marketingu fil-
mowego, profesjonalistów z branży telewizyjnej, dystrybucyjnej i agentów 
sprzedaży). Głównymi tutorami FILMS FOR KIDS.Pro są: Kirsten Bonnén 
Rask, Philip LaZebnik, Ulf Breistrand i Ronald Kruschak.

Warsztaty przeznaczone są dla 12 zespołów z Polski i Norwegii, 
składających się ze scenarzysty i producenta pracujących nad wspólnie 
zgłoszonym pomysłem na scenariusz. Warsztaty odbywają się w języku 
angielskim. Udział w warsztatach jest bezpłatny (organizatorzy pokrywają 
koszty prowadzenia zajęć, noclegów, wyżywienia, transportu i udziału 
w projekcjach festiwalowych). 
Więcej informacji: www.filmsforkidspro.eu



kino dzieci: konferencja

Festiwal Kino Dzieci to wielkie święto filmów dla najmłodszych. Mali 
widzowie są na nim najważniejsi, ale festiwal to nie tylko prezentacja 
ważnego, mądrego i interesującego kina. To prze strzeń do wymiany 
doświadczeń dla ludzi zajmujących się różnymi dziedzinami kultury dzie-
cięcej – zarówno twórców, jak i animatorów. Bardzo znamienne jest to, 
że w programie festiwalu nie znalazł się ani jeden pełnometrażowy film 
polski. To dało nam impuls do działania. Chcemy, aby festiwal był począt-
kiem zmian, które spowodują, że produkcja filmowa dla dzieci w Polsce 
ruszy pełną parą. W ciągu ostatnich 10 lat dużo dobrego dzieje się w pol-
skiej literaturze dla najmłodszych, w teatrze. Niestety, udane filmy dla 
dzieci powstałe w tym czasie można by policzyć na palcach jednej ręki.

Kręcimy kulturą dla dzieci to konferencja oraz cykl dyskusji o stanie 
kultury dla dzieci w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem filmu. Między 
29 września a 3 października Stowarzyszenie Nowe Horyzonty w ramach 
festiwalu Kino Dzieci zaprasza do dyskusji profesjonalistów, twórców, 
producentów, edukatorów, animatorów, krytyków i wszystkich, którym 
zależy na dobrej kulturze dla najmłodszych. Konferencja odbędzie się 
w Warszawie (1.10). Panele dyskusyjne odbędą się w Poznaniu (29.09), 
Katowicach (30.09), Krakowie (2.10) i Wrocławiu (3.10). Moderatorką spo-
tkań będzie Marta Lipczyńska-Gil – szefowa wydawnictwa Hokus-Pokus 
oraz twórczyni kwartalnika o literaturze dla dzieci i młodzieży „Ryms”.

Po festiwalu Stowarzyszenie Nowe Horyzonty zaprasza scenarzystów 
i producentów do udziału w warsztatach developmentowych FILMS FOR 
KIDS.Pro, których celem będzie rozwój pomysłów na filmy dla dzieci od 
synopsisu aż do końcowej wersji scenariusza. Więcej na www.kinodzieci.pl 

Podczas festiwalu, konferencji i dyskusji gośćmi będą  
reżyserzy z Norwegii: 
Arne Lindtner Naess 
Kacper i Emma – najlepsi przyjaciele, Kacper i Emma – zimowe wakacje 
Katarina Launing 
Mecz życia

Konferencja i cykl dyskusji o kulturze dla dzieci

Kręcimy kulturą dla dzieci

Marta Lipczyńska-Gil 
moderatorka

ukończyła filologię polską na UMK w Toruniu. 
Od 11 lat prowadzi wydawnictwo Hokus-

Pokus. Pomysłodawczyni oraz wydawczyni 
kwartalnika o literaturze dla dzieci i mło-

dzieży „Ryms”. Laureatka Gwarancji Kultury 
2011 TVP Kultura w kategorii „Osiągnięcia 

w twórczym rozwoju dzieci i młodzieży” oraz 
„Nagrody za upowszechnianie czytelnic-

twa 2013” Polskiej Sekcji IBBY za stworze-
nie i prowadzenie kwartalnika „Ryms” oraz 
wortalu www.ryms.pl. Mama dwóch synów 

– Franciszka (10 lat) i Julka (8 lat).
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Konferencja kręcimy kulturą dla dzieci
Warszawa, kino Muranów, 1.10.2014

Panel: Kultura dla dzieci – badamy puls
Wykład psycholożki Małgorzaty Ohme  

Rozwój dzieci a treści, którymi możemy je karmić

Masterclass z Arne Lindtner Naess
Twórca dla dzieci i jego warsztat

Panel 
Jak promować kulturę dla dzieci?

Warsztat dla edukatorów i animatorów kultury 
Jak wykorzystywać film w pracy z dziećmi?

Spotkanie informacyjne dla chętnych do uczestnictwa w warsztatach FILMS FOR KIDS.Pro

Dyskusje

Dyskusja 1
Co kręci dzieci? Co kręcić dzieciom? 

– o czym opowiada kultura dla dzieci
Poznań, Kino Muza, 29.09.2014

Dyskusja 2
Ile kręcimy dzieciom? 

– o produkcji filmowej dla dzieci w Polsce
Katowice, Kino Światowid, 30.09.2014

Dyskusja 3
Czy dzieci potrzebują recenzji? 
– o krytyce kultury dziecięcej

Kraków, Kino Pod Baranami, 2.10.2014

Dyskusja 4
Tworzę dla dzieci 

– sukces czy porażka?
Wrocław, Kino Nowe Horyzonty, 3.10.2014

Program



Oprawa graficzna
Homework: 
Joanna Górska  
Jerzy Skakun  
Kasia Walentynowicz  
Beata Danowska
 
Promocja
agencja Go Culture
Anna Król 
Julia Rzemek 
Katarzyna 
Petrykowska 
Monika Szwugier 
 
Inspiracja
Międzynarodowy 
Festiwal Filmów 
Młodego Widza Ale 
Kino!
Jerzy Moszkowicz 
Tatiana Kauczor 
Marta Grzesiuk 
Marta Trzeciak
 

Spoty festiwalowe
Sebastian Buttny 
Katarzyna Kijek 
Przemek Adamski
Małgorzata Szyłak

Wydawnictwa
Wydawnictwo 
ZAKAMARKI 
Natalia 
Szenrok-Brożyńska
Wydawnictwo 
EneDueRabe 
Tomasz Kuźmicki
 
Warsztaty 
plastyczne
Magda Bravo
 

Kina
Kino Muranów, 
Warszawa
Adam Trzopek, 
Michał Baran
 
Kino Nowe 
Horyzonty, Wrocław 
Beata Marciniak
 
Kino Światowid, 
Katowice
Beata Piotrowska-
Michalska, Adam 
Pazera
 
Kino Pod Baranami, 
Kraków
Marynia Gierat, 
Amelia Wichowicz
Kino Muza, Poznań
Małgorzata Kuzdra
 

Bolesławiecki 
Ośrodek Kultury – 
Kino Forum
Iwona Bojko

Miejskie Centrum 
Kultury – Kino 
Orzeł, Bydgoszcz
Remigiusz Zawadzki
 
Centrum Spotkań 
Europejskich – Kino 
Światowid
Aleksandra Bielska
 
Gdańskie Centrum 
Filmowe Neptun-
Helikon-Kameralne, 
Gdańsk
Anna Knap-Morzyk
 
Kino Charlie, Łódź 
Klaudia Nowak
 

Kino Studyjne 
Awangarda2 – 
Książnica Polska, 
Olsztyn
Lidia 
Hyczko-Lenkiewicz
 
Młodzieżowy Dom 
Kultury – Kino 
Studio, Opole
Bolesław 
Drochomirecki
 
Centrum Kultury 
i Sztuki, Tczew
Marta Krynicka
 
Centrum Sztuki 
Współczesnej – Kino 
Centrum, Toruń
Kafka Jaworska
 
Kino MDK, 
Wągrowiec
Daniel Hilbrecht

Fundacja Generator
Karolina 
Giedrys-Majkut
Lucyna Zembowicz
 
Masterfilm LTD
Agnieszka 
Kolodziejczyk
Michał 
Wierusz-Kowalski
Karolina Kowalska
Joanna Rapacka
 
Konferencja 
i cykl dyskusji 
(moderacja)
Marta Lipczyńska-Gil

druk
Zakład Poligraficzny 
SINDRUK

kino dzieci: podziękowania

Festiwal Filmowy Kino Dzieci jest finansowany z funduszy EOG 
pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych

współorganizatorzy

GDAŃSKIE CENTRUM FILMOWE 
„NEPTUN-HELIKON-KAMERALNE”

organizator

partnerzy

patroni medialni
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