UP IN THE SKY / printre stele
(suedia, 82’) - RECOMANDARE DE VARSTĂ : grădiniță, clasele I-IV (dublat în română)
Regie : Petter Lennstrand
Cel mai bun film pentru copii - Zurich 2017, în competiția Generation Kplus
- Berlinale 2017

THE BIG BAD FOX / Vulpea cea mare și rea și alte povești
(fRANTA, 83’) - RECOMANDARE DE VARSTĂ : grădiniță, clasele I-IV
Regie : Benjamin Renner, Patrick Imbert
Ursul de Cristal - Generation Kplus - Berlinale 2017
Cea mai bună actriță - Neisse Film Festival

OWLS AND MICE / bufnițe și șoricei
(olanda, 80’) - RECOMANDARE DE VARSTĂ : grădiniță, clasele I-IV
Regie : Simone Van Dusseldorp
în competiția Generation Kplus - Berlinale 2017

”Nu există polițiști în spațiu. Nu există reguli.” ”Și părinții nu trebuie
să muncească tot timpul. Cel puțin nu când e ziua ta.” Pottan ar
trebui să își petreacă vacanța la o fermă de ponei, dar părinții ei,
care sunt mereu ocupați își lasă din greșeală fiica de 8 ani la o curte
de reciclare. După o scurtă discuție, bizarii locuitori ai curții se decid.

Oricine crede că la țară e liniște și pace se înșală amarnic. Aici
găsim animale foarte agitate, o vulpe care crede că e cocoș,
un iepure care se comportă ca o barză și o rață care vrea să îl
înlocuiască pe Moș Crăciun. Dacă vrei o vacanță liniștită, nu e
acesta locul potrivit.

Meral (8) tocmai s-a mutat într-un oraș nou. Ea încearcă să-și facă noi
prieteni la școală înainte de tabăra de toamnă, acest lucru însă e mai
greu decât pare. Acasă se împrietenește cu un șoricel care locuiește
în noua ei cameră, pe care îl numește Peepeep. Ca părinții ei să nu
cumva să îl omoare cât ea e plecată, aceasta îl ia pe Peepeep cu ea.

Spirited Away / CĂLĂTORIA LUI CHIHIRO
(japonia, 125’) - RECOMANDARE DE VARSTĂ : clasele V-VIII
Regie : Hayao Miyazaki, Kirk Wise
Premiul Oscar pentru cea mai bună animație - 2003, Ursul de aur - Berlin
2002, Premiul pentru cel mai bun film asiatic - Hong Kong film awards etc.

The girl down Loch Anzi / Fata din Loch Anzi
(elveția, 87’) - RECOMANDARE DE VARSTĂ : clasele V-VIII
Regie : Alice Schmid
în competiția Best International Documentary - Hot Docs Canadian
International Documentary Festival

Un film de aventură fantastic ca niciun altul, Spirited Away spune
povestea lui Chihiro, o fetiță ambițioasă de 10 ani, nefericită că
familia ei își mută domiciliul și va trebui să-și facă prieteni noi.
Tatăl lui Chihiro se abate de la drumul spre casă pentru a explora un tunel
misterios din pădure. Pe partea cealaltă pare să fie un parc de distracție.

“O legendă a unei fete captive într-un mic canion din munții
Elveției îi vrăjește pe toți locuitorii zonei. Pentru Laura,
o fetiță de 12 ani, legenda a devenit o adevărată obsesie. Aceasta își petrece zilele simțindu-se izolată de familia
ei și de comunitatea în care trăiește, notându-și gândurile și emoțiile de zi cu zi în jurnalul ei. Un nou băiat în oraș îi
schimbă rutina, Laura găsind în el un prieten cu care poate
să împărtășească sentimente dar și curiozitatea ei despre
secretul care se ascunde în prăpăstii. După ce acesta pleacă,
ea își face curaj să exploreze misteriosul loc de una singură.
O poveste deosebită pe de-o parte, un tablou despre maturizare
pe de altă parte, “”The Girl Down Loch Änzi””, este o imagine
frumoasă despre poveștile pe care ni le spunem singuri ca să ne
găsim locul în lume și conexiunile pe care le căutăm cu oamenii
și misterele din jurul nostru.”
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19:00

12:00

11:00

10:00

BUFNIȚE ȘI ȘORICEI
(clasele I-IV)

UP IN THE SKY
(dublat live)
grădiniță și clasele I-IV

VINERI - 18 MAI

CĂLĂTORIA LUI CHIHIRO
(clasele V-VIII)

UP IN THE SKY
(dublat live)
grădiniță și clasele I-IV

SÂMBĂTĂ - 19 MAI

www.kinodiseea.ro

/ KINODISEEA

FATA DIN LOCH ANZI
(clasele V-VIII)

THE BIG BAD FOX AND OTHER TALES
grădiniță și clasele I-IV

DUMINICĂ - 20 MAI

Pret bilete : 10 lei (adult) / 5 lei (copii), bilete disponibile pe www.eventbook.ro si la Cinema Muzeul Tăranului.

Vineri, 18 MAI 2018, INTRARE LIBERĂ. Rezervari pentru proiectiile gratuite pe www.eventbook.ro si www.kinodiseea.ro

