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1-29 lipca (niedziela) godz. 12:00  
W każdą lipcową niedzielę zapraszamy młodych widzów na filmowe spotkania dla dzieci.  
 
 
W programie projekcje filmowe i warsztaty kreatywne rozwijające wyobraźnię. 
 
1 lipca | niedziela  BELLA I SEBASTIAN 3| Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre  reż. Clovis Cornillac, Francja 2017, 97’ 
 
Odkąd Bella urodziła piękne i zdrowe szczenięta, Sebastian jest wniebowzięty. Psiaki o imionach Atos, Portos i Aramis rosną jak 
na drożdżach i kudłata rodzinka co dzień przynosi całej okolicy mnóstwo radości. Niestety to szczęście wkrótce zburzy pewien 
nieznajomy, który pojawi się w wiosce żądając oddania Belli i jej dzieci. Twierdzi on, że jest jej prawowitym właścicielem i choć 
źle mu z oczu patrzy, sąd musi przyznać mu rację. Sebastian jest załamany, ale nie zamierza się poddać. Pod osłoną nocy ucieka 
w góry w towarzystwie swych ukochanych psiaków. Ich tropem rusza tajemniczy nieznajomy, a co gorsza zbliża się załamanie 
pogody 
 
8 lipca | niedziela  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?! 
 
15 lipca | niedziela KACPER I EMMA W TEATRZE | Karsten og Petra lager teater  reż. Aurora Gossé, Arne Lindtner Næss, 
Norwegia 2017, 81’ 
 
Kacper i Emma idą do teatru z innymi dziećmi z przedszkola. Przedstawienie tak bardzo im się podoba, że postanawiają zostać 
aktorami. Przedszkole do którego uczęszczają przyłącza się do akcji wsparcia sierocińca w Indiach. Kacper i Emma wpadają na 
pomysł aby wystawić sztukę teatralną a zebrane pieniądze przeznaczyć na pomoc sierocińcowi. Zaczyna się kolejna przygoda 
pełna niespodziewanych zwrotów akcji i nieprzewidzianych trudności. Ale dzielne przedszkolaki zawsze dają radę!  
 
22 lipca | niedziela 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. 
 
29 lipca | niedziela  MOJA ŻYRAFA | Dikkertje Dap  reż. Barbara Bredero, Holandia/ Belgia/ Niemcy 2017, 74’ 
 
Rafał urodził się tego samego dnia, co jego najlepsza przyjaciółka Rafa, żyrafa. Ponieważ jego dziadek jest opiekunem w zoo, 
Rafała często można spotkać w pobliżu Rafy. Są nierozłączni i dzielą się wszystkim, aż Rafał po raz pierwszy idzie do szkoły i 
dowiaduje się, że żyrafy do szkoły chodzić nie mogą. Rafał tęskni za Rafą, a żyrafa Rafa tęskni za Rafałem. Dlatego Rafał wymyśla 
plan zabrania żyrafy do szkoły i przedstawienia jej wszystkim kolegom i koleżankom. 
 
 
 
Grupa docelowa:  
Cykl przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4-8 lat 
 
Zapisy:  
Bilety można rezerwować mailowo pod adresem kasa@kinokika.pl lub telefonicznie pod numerem 12/296-41-52 
 
 
Odpłatność:  
Bilety: 12 zł ( online 11 zł)  

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


