
Kino Agrafka 

ul. Krowoderska 8, 31-142 Kraków 

 

Wakacyjne Podróże Filmowe dla Dzieci 

 

 

1-29 lipca (niedziela) godz. 11:00  
W każdą lipcową niedzielę zapraszamy młodych widzów na filmowe spotkania dla dzieci.  
 
 
W programie projekcje filmowe i warsztaty kreatywne rozwijające wyobraźnię. 
 
1 lipca | niedziela | 11:00  WIELKI, ZŁY LIS I INNE OPOWIEŚCI | Le grand  mechant renard et autres contes  reż. Benjamin 
Renner, Patrick Imbert, Francja 2017, 80’ 
 
Twórcy nominowanego do Oscara filmu „Ernest i Celestyna” tym razem zapraszają na wieś, która bynajmniej nie jest miejscem 
sielskiej ciszy i spokoju. W pierwszej historii bohaterami są Kaczka i Królik, którzy w zastępstwie bociana ze złamanym skrzydłem, 
mają dostarczyć pewnej rodzinie niemowlę. W drugiej opowieści poznajemy niezdarnego Lisa, który codziennie bez rezultatu 
próbuje pożreć Kurę. Wilk podpowiada mu, żeby najpierw ukradł jajko, potem wyhodował sobie kurczaka i dopiero go zjadł. Plan 
tylko wydaje się banalnie prosty. W trzeciej — Kaczka i Królik zauważają, że na ścianie domu wisi Święty Mikołaj. Nie orientując 
się, że to jedynie świąteczna dekoracja, wyruszają na misję ratunkową… Przezabawna i pięknie zanimowana adaptacja komiksu 
reżysera Benjamina Rennera, który powstawał pierwotnie na potrzeby jego rodziny.    
 
8 lipca | niedziela | 11:00  SUPERAGENTKA | NABOspionen  reż. Karla von Bengston, Dania 2017, 77’  
 
Spódnica, marynarka, krawat, kapelusz z szerokim rondem – od razu widać, że Agathe-Christine jest detektywem. Gdy 
przeprowadza się z rodziną do nowego miasta, natychmiast zakłada biuro detektywistyczne, a w lokalnym sklepiku dostaje 
pierwsze prawdziwe zlecenie: ma siedem dni na odkrycie, kto dokonuje drobnych kradzieży. Od razu ma podejrzanego! Jest 
pewna, że to Vincent – wiecznie naburmuszony i tajemniczy chłopiec z sąsiedztwa. Ale czasem pozory mylą, a pierwszy trop nie 
musi być tym właściwym. Czy detektywistyczna zagadka może być okazją do zdobycia prawdziwego przyjaciela?  
 
15 lipca | niedziela | 11:00  PADDINGTON 2 | Paddington 2  reż. Paul King, Wlk. Brytania /Francja 2017, 103’ 
 
Tym razem rezolutny niedźwiadek o nienagannych manierach i skłonności do wpadania w tarapaty trafi w złe towarzystwo. 
Pomyłkowo osadzony w areszcie wśród zepsutych do szpiku kości typów spod ciemnej gwiazdy, naiwny Paddington zrobi 
wszystko, by sprowadzić ich na dobrą drogę. A że siłę przekonywania ma wielką, rzecz może się udać. Każdy przecież chętnie 
przyjmie pomocną łapę nawet jeśli jest nieco lepka od marmolady. Szczególnie jeśli futrzasty zada swe fundamentalne pytanie: 
Misia w sercu nie masz?!  
 
22 lipca | niedziela | 11:00  MOJE WAKACJE Z RUDYM | Red Dog: Tru Blue  reż. Kriv Stenders, Australia 2016, 88’  
 
Kiedy jedenastoletni Mick (Levi Miller) zostaje wysłany na farmę dziadka (Bryan Brown) w odległym regionie Pilbara w Zachodniej 
Australii, spodziewa się, że na miejscu czeka go wyłącznie nuda i ciężka praca. Wszystko zmienia się, gdy w życiu Micka pojawia 
się Blue – jedyny w swoim rodzaju czerwony pies. Przygarnięty przez chłopca rezolutny zwierzak z miejsca staje się jego 
nieodłącznym towarzyszem i przyjacielem na dobre i na złe. Wkrótce wielka przyjaźń łącząca Micka i Blue, da początek 
wydarzeniom, którymi zachwyci się cały kraj! 
 
29 lipca | niedziela | 11:00  SOLAN I LUDWIK – WIELKI WYŚCI Z SEREM | Solan og Ludvig  reż. Rasmus A. Sivertsen, Norwegia 
2015, 78’  
 
Czy gra się, aby wygrać, czy gra się, tylko aby grać? Pewny siebie i uwielbiający rywalizację Solan nie ma wątpliwości – marzy o 
zwycięstwie w wielkim serowym wyścigu.  Zawadiacki Solan jest mistrzem w niejednej dyscyplinie. Łyżwiarstwo, skok wzwyż czy 
warcaby – zawsze jest najlepszy. Remis? Dla niego to słowo mogłoby nie istnieć. Liczy się tylko sukces, a on zawsze wygrywa. 
Pewien kolejnego zwycięstwa bez zastanowienia staje do wielkiego wyścigu z serem. Jeśli wygra, zyska kolejny mistrzowski tytuł, 
jeśli przegra, on i jego przyjaciele stracą dach nad głową. Na trasie czekają liczne niebezpieczeństwa. Przeciwnicy zastawiają 
pułapki (w końcu wszystkie chwyty dozwolone). Czy Solan i jego drużyna zwyciężą? 
 
Grupa docelowa:  
Cykl przeznaczony dla dzieci w wieku 5-9 lat 
 
Zapisy:  
Bilety można rezerwować drogą mailową pod adresem kasa@kinoagrafka.pl lub telefonicznie pod numerem 12/430-01-79 
 
Odpłatność:  
Bilety: 12 zł ( online 11 zł)  

Bilety dostępne na stronie www.kinokika.pl lub w kasie kina 


