
OFERTA

ŚWIĄTECZNA

Lama Movie - Kino Meduza 

G R U D Z I E Ń  2 0 2 1

Pełne magii i przygód filmowe tytuły idealne na Mikołajki!

Zapraszamy do kin na świąteczne hity ostatniego festiwalu Kino Dzieci - animację

„Gwiazdka Klary Muu” i przedpremierowe pokazy „Jak ocalić smoka”!

Kontynuacja uwielbianej przez najmłodszych widzów animacji „Klara Muu!”, zwycięski

tytuł Konkursu głównego 8. MFF Kino Dzieci, rewelacyjny „Jak ocalić smoka” oraz

filmowe klasyki w specjalnych, gwiazdkowych odsłonach. Oto mikołajkowa propozycja

filmowa dla małych i dużych widzów, którzy na swojej liście prezentów mają najlepszy,

rodzinny czas w kinie. Ho ho! Zapowiada się fantastyczna zabawa!

Zapraszamy również na tematyczne warsztaty dla dzieci realizowane po seansach,

czas trwania warsztatów: ok. 30 min. 

OFERTA ŚWIĄTECZNA

DLA SZKÓŁ 

I PRZEDSZKOLI 

W KINIE MEDUZA

KONTAKT: 

512 239 076

Cena: 15 zł 

 (seans filmowy

+ warsztaty) 



GWIAZDKA

KLARY MUU

REŻ. WILL ASHURST

CZAS TRWANIA: 66 MIN

4+

 

Wesołych Świąt! Klara Muu wprost nie

może doczekać się świątecznego

wyjazdu do taty! Jakie niespodzianki

czekają na nią na Krowim Wzgórzu?

Lawina zabawnych i nieprzewidzianych

wydarzeń postawi radosne świętowanie

pod znakiem zapytania.

.

Niezwykle podekscytowana Klara po

raz pierwszy spędzi Gwiazdkę ze swoim

tatą na Krowim Wzgórzu. Kiedy

przybywa na farmę, okazuje się, że

kompletnie nic nie jest jeszcze gotowe!

Przed domem brakuje choinki, a bombki

i lampki kurzą się w kartonach. Do tego

pech sprawia, że tata Klary zostaje

pilnie wezwany do odśnieżania domu

sąsiadki, a odcięta droga uniemożliwia

mu powrót. Co pocznie Klara? Do Świąt

zostało już tak niewiele czasu! Może z

pomocą zuchwałego

bożonarodzeniowego skrzata uda się

stworzyć na Krowim Wzgórzu

świąteczną atmosferę?



BASIA 3

REŻ.  MARCIN

WASILEWSKI

4+

W zestawie „Basia 3” oglądamy: Basia i

bałagan, Basia i Titi, Basia i Mama w

pracy, Basia i Boże Narodzenie.

Basia to energiczna pięciolatka, która

entuzjazmem zaraża domowników i

przyjaciół z przedszkola. Perypetie Basi

pokazują nam wszystkim jak dziecięca

perspektywa i wyobraźnia mogą

zmieniać rzeczywistość. Jej

zaangażowanie w codzienne zadania

zmienia je w przygody wywołujące

uśmiech na twarzach zarówno dzieci

jak i rodziców. 

.

Trzecia odsłona przygód ulubienicy

przedszkolaków, znanej wielbicielom

kultowej serii książek. W kolejnych

czterech epizodach Basia, z właściwym

sobie urokiem i energią, stawia czoła

wyzwaniom codzienności. Boże

Narodzenie to wielkie wydarzenie w

życiu Basi. Wszystkim domownikom

zależy na tym, aby Gwiazdka się udała.

Nad wszystkim zazwyczaj czuwa mama

– ale w tym roku poślizgnłęła się na

masie piernikowej i jest kontuzjowana.

Czy przygotowania mogą się udać bez

niej?



PETTSON I

FINDUS –

NAJLEPSZA

GWIAZDKA

REŻ. ALI SAMADI AHADI

CZAS TRWANIA: 82 MIN. 

4+

Nadchodzą Święta, więc Pettson i jego

koci przyjaciel Findus mają długą listę

zadań. Trzeba znaleźć choinkę,

wysprzątać dom i przygotować

pyszności.

.

Aktorska adaptacja uwielbianych przez

dzieci książek ilustrowanych, w której

para bohaterów, kot Findus i opiekujący

się nim Pettson, przygotowuje się do

nadchodzących Świąt. Za oknem

szaleje śnieżyca, a Pettson upiera się, że

nie potrzebuje pomocy sąsiadów.

Findusowi marzą się święta z

przyjaciółmi, ale Pettson wstydzi się

zaprosić innych na wigilijną kolację.

Rezolutny kot bierze sprawy w swoje

łapki. Aktorska ekranizacja przygód

bohaterów doskonale znanych ze

szwedzkiej serii książek ilustrowanych

autorstwa Svena Nordqvista.



MAGICZNE

ŚWIĘTA EMMY

I KACPRA

REŻ. A. L. NAESS

CZAS TRWANIA: 73 MIN.

4+ 

 

 Przedszkolaki przygotowują się do

zbliżających Świąt Bożego Narodzenia.

.

Para przyjaciół Kacper i Emma

oczekują na Święta Bożego

Narodzenia. Dziewczynka pragnie, by w

ten wyjątkowy czas spadł śnieg. Pisze

nawet list do Świętego Mikołaja, w

którym prosi o upragnione białe płatki.

Wspólnie z Kacprem starają się

wprowadzić w domu

bożonarodzeniowy, magiczny i rodzinny

klimat. Obydwoje marzą także o tym, by

dziadek, który zaplanował spędzenie

świąt w górach z przyjaciółką Ingą,

przyjechał jednak do nich. Zrobią

wszystko, co w ich mocy, żeby osiągnąć

założony cel. Czy im się to uda? Czy na

święta spadnie śnieg? Czy spędzą je w

rodzinnym gronie?



CZARODZIEJKA

LILI RATUJE

ŚWIĘTA

REŻ. WOLFGANG

GROOS

CZAS TRWANIA:

100 MIN. 

5+

 

Czarodziejka Lili wzywa legendarnego

pomocnika św. Mikołaja Ruperta. Nie

podoba mu się komercjalizacja Świąt i

zmienia się w dzikie stworzenie.

.

Przygotowania do Świąt w rodzinnym

mieście Lili trwają w najlepsze.

Mieszkańcy z niecierpliwością oczekują

spokojnego czasu, spędzonego w

rodzinnym gronie. Wszystko idzie

dobrze do momentu, gdy Lili za pomocą

czarów wzywa Ruperta, legendarnego

pomocnika Świętego Mikołaja z czasów

średniowiecza. Jednak Rupert, nie tylko

czuje się nieswojo we współczesności,

ale jest też zły, że obecne zwyczaje

świąteczne ograniczają się do

kupowania prezentów. Sprawa szybko

wymyka się spod kontroli. Gość z

przeszłości zmienia się w dzikie

stworzenie, jakim był zanim oswoił go

Święty Mikołaj, a Święta stają pod

znakiem zapytania. Czarodziejka Lili

wraz z swoim małym zielonym smokiem

muszą powstrzymać Ruperta, by wszyscy

także w tym roku mogli cieszyć się

Bożym Narodzeniem.



POCZTA ŚW.

MIKOŁAJA 

REŻ. GORKA SESMA

CZAS TRWANIA: 90 MIN

5+

 

Święta są zagrożone, bo zły duch

Monopolish planuje porwać wszystkich

Mikołajów i sam zostać czarnym

bohaterem Bożego Narodzenia. Cała

nadzieja w małej elfce zwanej Pixi Post.

.

W sekretnym miejscu na Antarktydzie

żyją od wieków wszystkie duchy Bożego

Narodzenia. Pośród wielu innych

mieszkają tam między innymi: nasz

Święty Mikołaj, Trzej Mędrcy ze

wschodu oraz Hoteiosho z Japonii.

Kiedyś mieszkał tam także Monopolish -

duch świąt ze starożytnego Rzymu - lecz

został wygnany gdyż chciał być

jedynym Mikołajem dla całego świata.

Teraz Święta są zagrożone bo zły duch

Monopolish porwał japońskiego

Mikołaja i coroczny zjazd Mikołajów nie

może się odbyć. A to jeszcze nie

wszystko bo Monopolish planuje porwać

wszystkich Mikołajów i sam zostać

jedynym, złym duchem Świąt. Cała

nadzieja w małej elfce zwanej Pixi Post.

To ona przebrana za człowieka ruszy na

misję by uratować Święta i prezenty dla

wszystkich dzieci na świecie…



JAK OCALIĆ

SMOKA

REŻ. KATARINA

LAUNING

CZAS TRWANIA: 82 MIN.

6+

Nadchodząca przerwa świąteczna

wcale nie cieszy Mortimera, który każdą

wolną chwilę poświęca na tworzenie

filmików na autorski kanał w Internecie.

Niestety jego nagrań nikt nie lubi, a

wokół trudno o sensację. Sytuacja

zmienia się, gdy chłopiec poznaje

tajemniczą Sarę. Dziewczynka od

dłuższego czasu żyje w drodze,

pomieszkując w pustych domach.

Szybko okazuje się, że skrywa ona

jeszcze jeden sekret: właśnie

zaprzyjaźniła się ze smokiem. Ziejący

ogniem maluch tylko na pierwszy rzut

oka wydaje się groźny. Pod zielonymi

łuskami, kryje się zagubione stworzenie,

któremu Mortimer i Sara postanawiają

pomóc. Sytuacji nie ułatwia fakt, że

smok coraz bardziej rozrabia i wyrywa

się na wolność.

Czy walecznej dwójce uda się wyjść

cało z nadciągających kłopotów? Film

zabiera widzów w sam środek

magicznej przygody, podczas której

przyjaźń i otwartość na innych okażą się

najskuteczniejszym zaklęciem!

„Jak ocalić smoka” (7+) reż. Katarina

Launing, Norwegia, Holandia, Czechy

2020. To obraz nagrodzony przez jury

Konkursu głównego 8. MFF Kino Dzieci,

w uzasadnieniu czytamy: Za

wielowymiarową historię o trudnych i

aktualnych problemach współczesnego

świata, opowiedzianą w sposób

przyjazny dla młodego widza. Choć

akcja filmu dzieje się w innym kraju, a

jednym z bohaterów jest smok, to tak

naprawdę jest to opowieść o tym, co

dzieje się tu i teraz. 



MIKOŁAJ W

KAŻDYM Z NAS

2

REŻ. ANDREA

ECKERBOM

CZAS TRWANIA: 70 MIN.

6+

W miasteczku, którego mieszkańcy

zapominają dosłownie o wszystkim,

mieszka Elise. Pewnego zimowego dnia

dziewczynka znajduje na strychu dziwny

przedmiot i postanawia poznać jego

przeznaczenie. Kiedy odkrywa, kto jest

jego autorem, wyrusza na poszukiwania.

Historia o małej wiosce jakich wiele.

Lecz tutaj dzieje się coś dziwnego -

ludzie zaczynają zapominać... Coraz

bardziej i bardziej. W tym roku

zapomnieli o tym, że zbliżają się Święta.

Tylko Eliza jeszcze pamięta i tylko ona

może przywrócić mieszkańcom pamięć

o tym pięknym, świątecznym czasie

każdego roku.



MAGICZNE

ŚWIĘTA EWY

REŻ. ANU AUN

CZAS TRWANIA: 90 MIN.

6+

Dziesięciolatka spędzająca Święta w

farmie na odludziu, będzie musiała

uratować tamtejszy las.

.

Ewa ze względu na nieprzewidziane

sploty okoliczności musi spędzić szkolną

przerwę świąteczną na tajemniczej

farmie położonej z dala od miasta. Gdy

tam dociera, nie wie jeszcze, że to

właśnie ona będzie musiała ocalić

pobliski, stary las przed wycinką

planowaną przez chciwego zarządcę.

Ponadto jej przyjazd w niespodziewany

sposób pomoże parze młodych ludzi

odnaleźć miłość, a samej Ewie uda się

odkryć największą rodzinną tajemnicę.

A wszystko to dzieje się w przepięknej,

zimowej scenerii Świąt Bożego

Narodzenia.



JAK ZOSTAĆ

ŚWIĘTYM

MIKOŁAJEM 

REŻ. CHRISTIAN

DYEKJÆR

CZAS TRWANIA: 92 MIN.

8+

Lucia mieszka ze swoimi rodzicami na

północy Grenlandii. Jej tata pracuje

jako Święty Mikołaj. Dziewczynka

chciałaby pójść w ślady ojca i uczyć się

tajników jego zawodu. .

.

Niestety tylko chłopcy mogą uczęszczać

do międzynarodowej szkoły dla

Mikołajów. Lucia nie daje jednak za

wygraną i przekonuje dyrektora szkoły,

aby pozwolił jej udowodnić, że jest tak

samo dobra jak oni. By to osiągnąć,

musi spełnić największe, świąteczne

marzenie pewnego chłopca o imieniu

Albert — sprawić, aby jego ojciec

cierpiący na tajemniczą chorobę

wyzdrowiał. Mężczyzna został nią

zarażony przez Krampusa - Złego

Ducha Świąt. Dziewczynka zdaje sobie

sprawę, że to zadanie niemalże nie do

wykonania. Jednak to jej nie

powstrzymuje. Wraz ze swym ojcem

wyrusza na poszukiwania Złego Ducha

Świąt. Tak rozpoczyna się niesamowita,

świąteczna przygoda podczas której

Lucia pozyska niespodziewanych

sprzymierzeńców, z których pomocą

zmierzy się z Krampusem.


