Opera Comică Pentru Copii, București
INSIDE OUT/ ÎNTORS PE DOS

RATATOUILLE

FINDING NEMO/ ÎN CĂUTAREA LUI NEMO

Regia: Pete Docter, Ronnie Del Carmen

Regia: Brad Bird, Jan Pinkava

Regia: Andrew Stanton
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Sinopsis:

Sinopsis:

Sinopsis:

Viața lui Riley, o fetiță veselă și lipsită de griji, este dată peste cap atunci când
trebuie să-și ia rămas-bun de la copilăria ei fericită din Minnesota pentru a
se muta la San Francisco. Este momentul când emoțiile ei preiau inițiativa,
spre nemulțumirea părinților complet depășiți de situație ai fetiței. Furia,
Dezgustul, Frica, Tristețea și Bucuria se ceartă, colaborează și se pierd în
discuții în contradictoriu în încercarea de-a o face pe Riley să meargă mai
departe și să-și găsească noi prieteni.

Remy este un tânăr șoarece al cărui vis este să devină maestru bucătar. El nu e
descurajat nici de piedicile pe care i le pune familia, nici de faptul că în gastronomie,
șoarecii nu sunt foarte căutați, cu indulgență fie spus. Remy este pregătit de orice
pentru a-și îndeplini visul, iar faptul că locuiește în canalizarea unui restaurant
foarte bine cotat îi aduce visul extrem de aproape. În ciuda pericolelor și a
capcanelor, ispita este mare, așa că se aventurează în acest univers interzis.
Sfâșiat între condiția sa și visul neîndeplinit, Remy va descoperi curând adevăratul
sens al aventurii, al prieteniei, al familiei și va înțelege că trebuie să aibă curajul
de a fi asuma ceea ce este: un șoarece care vrea să fie un mare bucătar.

O aventură subacvatică în care este urmărită călătoria amuzantă și plină
de aventuri a doi pești - Marlin (Albert Brooks) și fiul său, Nemo (Alexander
Gould) - care vor fi separați la Marea Barieră de Corali. Nemo este luat pe
neașteptate din ocean și ajunge în acvariul unui dentist din Portul Sydney.
Împreună cu un prieten de nădejde, dar care suferă de pierderea memoriei pe
termen scurt, pe nume Dory (Ellen DeGeneres), tatăl lui Nemo pornește într-o
palpitantă aventură pentru a-și găsi fiul pierdut.

Cinema Muzeul Tăranului - București
JACKIE ȘI OOPJEN

FAUNUTLAND ȘI MAGIA PIERDUTĂ

F VINE DE LA FERICIRE (H IS FOR HAPPINESS)

Regia: Annamaria van de Mond

Regia: Marcus Ovnell

Regia: John Sheedy
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Olanda, 2020, 90 minute, +7

Suedia, 2020, 82 minute, +8

Australia, 2019, 96 minute, +10

Sinopsis:

Sinopsis:

Sinopsis:

Jackie și Oopjen, filmul olandez în regia Annemariei van de Mond, este o
comedie pentru întreaga familie care ne invită să ne plimbăm printre galeriile
și operele de artă ale muzelui Rijksmuseum din Amsterdam. La închiderea
programului pentru vizitatori, Jackie, fetița de 12 ani a unui custode descoperă
că unul dintre faimoasele tablouri ale lui Rembrandt se trezește la viață. O
prietenie puțin probabilă se leagă atunci când Oopjen (un personaj faimos din
tabloul lui Rembrandt) o confundă pe Jackie cu sora ei demult pierdută.

Pentru a o ajuta pe mama ei să fie din nou fericită, Emily încearcă din răsputeri să
fie copilul perfect. Atunci când găsește un cufăr misterios, e transportată într-o
lume magică unde întâlnește creaturi fantastice. Însă treptat, află teribilul
adevăr, că acel ținut fermecat va ajunge să dispară dacă nu intervine chiar ea
pentru a-l ajuta. Dar pentru a reuși, trebuie să își înfrunte cea mai mare temere.

Tânăra Candice Phee se regăsește într-o misiune aventuroasă când, ca parte
a unui proiect de la școală, devine mediatoare în familia ei certăreață și
tristă. Candice este entuziastă și amuzantă și își dedică timpul încercând să
îi înveselească pe cei din jurul ei. Noul ei coleg, Douglas Benson, crede că ea a
venit dintr-o altă dimensiune, dar îi devine un aliat de nădejde în misiunea ei.
Filmul este ecranizarea cărții lui Barry Jonsberg - “My Life as an Alphabet” și
ilustrează diferitele fațete ale vieții între o pădure fantastică, plină de magie
și conservatorismul unui mic oraș.

Gradina Antipa, BucureȘti
ÎN JURUL LUMII - SCURTMETRAJE 3-6 ANI
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