
11 SPUTNIK 

MAŁY

w w w. s p u t n i k fe st i w a l . p l

Cena biletu: 7 zł 
oraz bezpłatne wejście dla opiekunów 

(1 osoba dorosła na 10 uczniów)

POKazY Dla SzKÓł i PRzeDSzKOli W DniaCH OD 3 DO 10 liStOPaDa

OFeRta Dla  
SzKÓł i PRzeDSzKOli



Rezerwacje grupowe przyjmuje:
Koordynator projektów edukacyjnych kina Luna 
Natalia Czarnowska, tel. 22 628 96 98, 
tel. kom. 606 544 851, 
e-mail: edukacja@kinoluna.pl
od 26.10 rezerwacje przyjmuje tylko biuro 
Małego Sputnika – Martyna Nowińska

TRZEJ BOHATEROWIE I CAR MORSKI  (film animowany z lektorem, wiek: 5+, 85 minut)
Naszym bohaterom nie grozi spokojne i uporządkowane życie, zawsze znajdzie 
się dla nich problem, z którym będą mogli sobie poradzić tylko oni. Tym razem trzej 
bohaterowie i koń Juliusz wybierają się do Króla Morza. Jakie przygody czekają  
na bohaterów?

DOBRYNIA NIKITYCZ I SMOK GORYNYCZ (film animowany z lektorem, wiek: 5+, 65 minut)
Oto dzielny wojownik – Dobrynia Nikitycz, przed którym drżą wrogowie. Odbył on 
służbę u Kniazia Kijowskiego, który miał siostrzenicę – Zabawę. Wuj pragnie bogato 
wydać za mąż dziewczynę, ale dzieje się nieszczęście – Smok Gorynycz porywa 
Zabawę. 

URODZINY ALICJI (film animowany z lektorem, wiek: 6+, 90 minut)
Główna bohaterka filmu to zwykła 10-letnia uczennica z przyszłości, która przeżywa dziwne 
przygody. W prezencie urodzinowym znajomy archeolog zabiera ją ze sobą na wyprawę 
na wymarłą planetę Koleida. Mieszkańcy planety zginęli sto lat temu w wyniku zarażenia 
wirusem dżumy kosmicznej, dostarczonym na planetę przez pierwszy statek kosmiczny.
 
URfIN DżUS I JEGO DREWNIANI żOłNIERZE (film animowany z lektorem, wiek: 6+, 75 minut)
Film animowany w wersji 3D.
Podstępny i złośliwy Urfin Dżus postanowił zostać władcą Czarodziejskiej Krainy, 
zdobyć Szmaragdowe Miasto przy pomocy swoich wiernych drewnianych żołnierzy  
i zmienić jego nazwę na Urfinogród.

SKARB  (film z napisami, wiek: 10+, 96 minut)
Gosza to inteligentny i ciekawski chłopiec mieszkający w niewielkim mieście. Wspólnie 
ze swoją moskiewską przyjaciółką Katią stara się wyjaśnić zagadkę pewnej kradzieży. 
Z miejscowego muzeum krajoznawczego skradziono bowiem medalion, który, jak głosi 
legenda, doprowadzić może do skarbu ukrytego przez Białego Rycerza.

BOISKO (film z napisami, wiek: 12+, 99 minut)
Kostia, Sierż, Mieł i Tancor to najlepsi kumple. Są młodzi i pasjonują się uliczną piłką 
nożną. Dla chłopców gra jest całym życiem, a boisko, na którym grają tylko „swoi” 
ludzie, to drugi dom. Zmuszeni przez okoliczności przyjaciele organizują arcytrudny 
turniej piłkarski, który stopniowo pochłania wszystkich mieszkańców dzielnicy. 

ZADYMIARZE (film z napisami, wiek: 14+, 97 minut)
Życie spokojnego nastolatka Wani zmienia się o 180 stopni po spotkaniu z trzema 
dość dziwnymi młodzieńcami. To trójka sportowców, chuliganów, marzycieli, którzy 
sami siebie nazywają „Szmacianym Sojuszem” i wierzą, że mogą zmienić cały świat. 

Wszelkich informacji udziela:
Koordynator projekcji festiwalowych 
Martyna Nowińska, tel. 22 523 41 18, 
e-mail: malysputnik@ear.com.pl

REPERTUAR:
3.11.   9:00 Sala A: TRZEJ BOHATEROWIE I CAR MORSKI, 9:30 Sala B: SKARB 
6.11.   9:00 Sala A: URfin DżUs i jego DReWniani żołnieRze (3D), 9:30 Sala B: ZADYMIARZE 
8.11.   9:00 Sala B: DoBRYnia niKiTYCz i sMoK goRYnYCz
9.11.   9:30 Sala B: BOISKO
10.11. 9:00 Sala B: URoDzinY aLiCji


