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Program dofinansowano ze środków Gminy Jarocin 
i Filmotegi Narodowej- Instytutu Audiowizualnego 
oraz Urządu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bilety w cenie 5 zł od dziecka, przy założeniu 
udziału w całym projekcie. Mogą Państwo wybrać 
również pojedyncze seanse, ale wówczas cena to 10 zł 

W  wybranym repertuarze młodzi widzowie poznają świat dziecięcych 
rozterek, trudów dorastania oraz problemów dorosłych 

widzianych ich oczyma. 
Docenią przyjaźń, która może góry przenosić. 

Uwierzą w marzenia, które uskrzydlają.  
Zrozumieją, że konsekwencja  w działaniu, choć często  

po wyboistej ścieżce, doprowadza w końcu do celu.
 Będą też podróżować po magicznym świecie pełnym przygód, 

niebezpieczeństw, a także rozwiązywać łamigłówki.
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Miłość pisana
Braillem

Reżyseria:Michel Boujenah

Produkcja: Belgia, Francja 2016

Czas trwania: 85 min

Marie jest nastoletnią, utalentowaną 
wiolonczelistką. Na krótko przed 
egzaminami do konserwatorium 

muzycznego dowiaduje się, że może 
całkowicie stracić wzrok. Dziewczyna 
postanawia zataić ten fakt, nawet jej 

rodzice nie są w pełni świadomi powagi 
sytuacji. Niespodziewanie w Marie 
zakochuje się Wiktor – dynamiczny, 

koleżeński i rezolutny chłopak. Krok po 
kroku nastolatkowie zbliżają się do siebie 

i z czasem młoda artystka wyjawia 
Wiktorowi swój sekret.

Tydzień:
01-05.10
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Wiplala

Reżyseria: Tim Oliehoek

Produkcja: Holandia 2014

Czas trwania: 93 min

W kuchni rodziny Blomów 
niespodziewanie pojawia się Wiplala, 

który wyglądem przypomina 10-
centymetrowego człowieka. Mały 

Johannes znajduje go i zaprzyjaźnia się 
z nim. Wkrótce o nowym lokatorze 
dowiadują się także siostra chłopca 

Nella Della i ojciec dzieci. Wiplala ma 
magiczne zdolności, ale nie jest 

najlepszy w ich kontrolowaniu, dlatego 
przypadkowo zmniejsza całą rodzinę 
do swojego rozmiaru i nie potra tego 
odwrócić. Rozpoczyna się ekscytująca 

przygoda małych ludzi w wielkim 
świecie. 

Tydzień:
12-16.11
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Jedenastolenia Linh jest samodzielną 
dziewczynką. Kiedy jej matka samotnie 
wychowująca ją oraz jej młodszą siostrę 

musi nieoczekiwanie wyjechać do 
Wietnamu, Linh zajmuje się domem oraz 
rodzinną restauracją pod jej nieobecność. 
Musi opiekować się też siostrą. Nikt nie 
może się dowiedzieć, że dziewczynki są 

same.  Największym problemem Linh jest 
jednak rudowłosa Pauline, która kontroluje 
całą okolicę. Zaczyna szantażować siostry...

 Reżyseria: Norbert Lechner
Produkcja: Niemcy 2016

Czas trwania: 96 min
Tydzień:
10-14.12
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Niewidzialny chłopiec
Nieśmiały, trzynastolatek Michele jest bardzo 

niepopularny w szkole. Zakochany jest po uszy 
w Stelli. Kostium, w którym występuje na 

Halloween, powoduje, że staje się on 
niewidoczny. 

Reżyser: Gabriele Salvatores
Produkcja: Francja, Irlandia, Włochy 2014 

Czas trwania: 100 min

Tarapaty
Julka zamiast do rodziców w Kanadzie, traa 
do ciotki w Warszawie. W tej samej kamienicy 
mieszka Olek. Kiedy dzieciakom wpada w ręce 

plan prowadzący do skarbu zaczyna się 
przygoda. Na drodze do rozwiązania zagadki 

staje złodziejska szajka, niania - nałogowa 
palaczka i podejrzany pożeracz cukierków. 

Żeby wyjść cało z tej historii, Julka musi 
pokonać nieufność i odważyć się na przyjaźń.

Reżyser: Marta Karwowska
Produkcja: Polska 2017 
Czas trwania: 83 min



Labirynt
Rezolutny Frikke będzie musiał podjąć się 
wyjątkowo trudnego zadania: przejścia gry 

komputerowej, w której uwięzieni zostali jego 
znajomi ze szkoły. Czy starczy mu odwagi 

i pomysłowości? 14-letni Frikke przypadkowo 
natraa na tajemniczą grę komputerową, do 
której za pomocą dziwnego aparatu można 

przenosić fragmenty realnego świata. W tym 
samym czasie dwójka nastolatków z sąsiedztwa, 

Nola i Marko, z niewyjaśnionych przyczyn 
zapada w śpiączkę. Frikke odkrywa, że jego 

rówieśnicy zostali uwięzieni w niebezpiecznej 
grze i że tylko on może im pomóc. Czy uda mu 

się poznać zasady gry i czy zdoła uratować 
przyjaciół? Komu może zaufać Frikke, a kto 
okaże się twórcą niebezpiecznej łamigłówki? 

„Labirynt” to wciągająca opowieść o przyjaźni, 
przygodzie i trudach dorastania.

Reżyser: Douglas Boswell
Produkcja: Belgia, Holandia 2014

Czas trwania: 99 min
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Przygody Nelly

Wszyscy wybierają się na wspaniałe wakacje, 

a tylko Nelly musi jechać z rodzicami do 
Rumunii. Od początku jest okropnie – nie zdołali 

nawet dolecieć do Sibiu, bo zepsuł się samolot. 
Do tego okazuje się, że to nie zwykły rodzinny 
wyjazd. Ojciec nadal jest w pracy. On i te jego 

elektrownie wiatrowe. Jakby tego było mało, nikt 
nie uprzedził Nelly, że mają się tu wkrótce 

przeprowadzić. Czy może być gorzej? Może – 
dziewczyna zostaje porwana. A to dopiero 

początek jej przygody!

w rozwiązaniu zagadki pomoże im biała 
gołębica?

Reżyser: Dominik Wessely
Produkcja: Niemcy 2016

Czas trwania: 97 min



Wicher 2: Na przekór
wszystkiemu

Kontynuacja familijnego lmu „Wicher” 

w reżyserii Katii von Garnier, to propozycja nie 
tylko dla miłośników przygód rudowłosej Miki. 

Sequel powinien przypaść do gustu każdemu, kto 
ceni ciepłe rodzinne kino, któremu nie brakuje ani 
wdzięku, ani kapitalnego humoru. „Wicher 2: Na 

przekór wszystkiemu” opowiada dalsze losy 
nastoletniej Miki (Hanna Binke), która 

zaprzyjaźnia się z koniem mieszkającym w 
stadninie babci Marii (Cornelia Froboess). 

Wiedząc, że całe lato będzie mogła opiekować się 
Wichrem, nie może doczekać się nadchodzących 

wakacji. Niestety, radość dziewczyny nie trwa 
długo – po przybyciu na wieś, Mika odkrywa 

tajemnicze rany na brzuchu ukochanego konia. 

Reżyser: Katia von Garnier
Produkcja: Niemcy 2015
Czas trwania: 104 min
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