
Wakacje
z Kinem Kosmos

SILESIA FILM ZAPRASZA NA



Nasza letnia tradycja

Jak co roku Kino Kosmos w Katowicach zaprasza grupy najmłodszych miłośników
kina na wakacyjne warsztaty i pokazy filmowe. W tym roku przygotowaliśmy dla
was cztery filmy – jeden zobaczycie u nas przedpremierowo – oraz sześć
warsztatów, które można dowolnie łączyć z projekcjami. W trosce o zdrowie
i bezpieczeństwo uczestników w tym roku nie łączymy grup ze sobą: terminy
ustalane są indywidualne z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem,
preferujemy godziny dopołudniowe. Organizujemy pokazy dla grup minimum
dziesięcioosobowych.



FILMY



reż. Steven Wouterlood, Holandia 2019, 82 min | 9+

Podczas wakacyjnego wyjazdu z rodziną 10-letni
Sam postanawia… trenować samotność. Kiedy jego
brat łamie nogę, w życiu wrażliwego i nieśmiałego
Sama pojawia się Tess – ekscentryczna i nieco
szalona dziewczynka, która wciąga go
w niecodzienną przygodę. Dzięki wakacyjnej
przyjaźni Sam odkryje, co w życiu jest najważniejsze
i że wcale nie jest to ćwiczenie samotności.

Data premiery: 3 lipca 2020

NIEZWYKLE LATO Z TESS



reż. Ali Samadi Ahadi, Niemcy 2018, 81 min | 4+

Kolejne przygody kota Findusa i jego opiekuna
Pettsona. Żywiołowy Findus zaczyna dorastać i staje
się już całkiem dużym kotem. Kiedy przestaje mieścić
się w swoim łóżku, Pettson przygotowuje mu nowe
miejsce do spania. Jednak Findus chce być
niezależny i… wyprowadzić się od swojego
przyjaciela. Czy uda im się znaleźć kompromisowe
rozwiązanie? Jak potoczą się losy tej dwójki
lubianych przez dzieci bohaterów?

Data premiery: 31 lipca 2020

PETTSON I FINDUS
- WIELKA WYPROWADZKA



reż.MischaKamp, Holandia, Niemcy 2019, 89min | 9+

10-letnia Romy trafia pod opiekę babci – fryzjerki.
Zawiązuje się pomiędzy nimi niezwykła więź.
Wkrótce znikają pieniądze z kasy babci, a starsza
kobieta zaczyna się dziwnie zachowywać… Gdy
mama pracuje, Romy – bystra 10-latka – spędza
dużo czasu w salonie fryzjerskim swojej dość
nieprzystępnej babci Stine. Romy poznaje historię
życia babci, a więź między nimi pogłębia się. We
dwie wpadają na wiele szalonych pomysłów!
Pewnego dnia pieniądze z zakładowej kasy
znikają, a starsza kobieta zaczyna dziwnie się
zachowywać. Wkrótce Stine doświadczy dużych,
życiowych zmian, a dzielna Romy zrobi wszystko,
by wesprzeć babcię. Zrealizuje nawet pewien
odważny plan… Cały świat Romy to ciepła
i wzruszająca opowieść o więzi między naj-
starszym a najmłodszym pokoleniem.

CALY SWIAT ROMY



reż. Edmunds Jansons, Polska, Łotwa 2019, 70 min | 6+

Jakub i Mimmi to para kuzynów, którzy niezbyt się
lubią. Wkrótce jednak pojawia się szansa, by to
zmienić. Dzieci zaprzyjaźniają się z gangiem
gadających psów. Przed nimi bardzo ważne
wyzwanie… 10-letni Jakub przyjeżdża na tydzień na
przedmieścia Rygi, gdzie zatrzymuje się u kuzynki
Mimmi. Dziewczynka z niechęcią wprowadza go
w swój świat. Wkrótce jednak chłopiec zawiera
niezwykłą znajomość z… gangiem gadających psów.
Pewnego dnia jeden ze zwierzaków zostaje
porwany, a ukochany park Mimmi przejmuje inwestor.
Dzieci i psy podejmują wspólną walkę, by ocalić
ulubione miejsce i czworonoga. Film jest oryginalną
animacją, której urok podkreśla muzyka Krzysztofa A.
Janczaka.

JAKUB, MIMMI I GADAJACE PSY



WARSZTATY
ROZMOWY PO FILMIE I ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE



NIEZWYKLE LATO Z TESS
rozmowa po filmie

PRZEWIDYWANY CZAS ZAJĘĆ:
15 minut

TEMAT ROZMOWY:
Dlaczego czujemy strach przed samotnością?

NIEZWYKLE LATO Z TESS



PETTSON I FINDUS
- WIELKA WYPROWADZKA
rozmowa po filmie

PRZEWIDYWANY CZAS ZAJĘĆ:
15 minut

TEMAT ROZMOWY:
Co to znaczy, że mamy różne potrzeby?
Czy z czasem mogą się one zmieniać?



rozmowa po filmie

PRZEWIDYWANY CZAS ZAJĘĆ:
15 minut

TEMAT ROZMOWY:
czym jest dialog międzypokoleniowy?

CALY SWIAT ROMY



rozmowa po filmie

PRZEWIDYWANY CZAS ZAJĘĆ:
15 minut

TEMAT ROZMOWY:
Zielona przestrzeń wokół nas.

JAKUB, MIMMI I GADAJACE PSY



RADOSC - JAKA
PIEKNA TO EMOCJA!
Warsztat ruchowo- plastyczny

PRZEWIDYWANY CZAS ZAJĘĆ:
25 minut

Jak wyrażamy radość naszym ciałem? Może
skaczemy pod sufit albo krzyczymy głośne
„hurra”? Co sprawia, że radość towarzyszy nam
na co dzień? Jakie dźwięki, kojarzą nam się
z radością? Jak wyrazilibyśmy radość,
gdybyśmy mogli pokazać ją tylko jednym,
małym paluszkiem u dłoni? Nasze dłonie…
układają się w koty! Wystraszone, uradowane,
a może wzruszone? W plastycznej części
spotkania zobaczymy, jakie emocje wyrażają
koty powstałe na kartkach z kształtów naszych
dłoni.

RADOSC - JAKA PIEKNA
TO EMOCJA!
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DAWNO DAWNO
TEMU… CZYLI
O POCZATKACH
KINEMATOGRAFII

PRZEWIDYWANY CZAS ZAJĘĆ:
35 minut

Skąd się wziął film? Jakie były jakiego
początki? Podczas warsztatu dzieci zobaczą,
jak działają zeotrop i praksinoskop oraz
wykonają własnoręcznie taumatrop i inne
zabawki optyczne pozwalające doświadczyć
filmowej iluzji ruchu.



WARSZTAT
ANIMACJI
POKLATKOWEJ

PRZEWIDYWANY CZAS ZAJĘĆ:
60-90 minut

Zapraszamy do naszego małego studia
animacji, gdzie w oparciu o szkic krótkiej
opowieści przygotujemy własny film
animowany. Będziemy pracować w kilku-
osobowych zespołach nad czołówką
i napisami końcowymi, stworzeniem głównego
bohatera i jego otoczenia.



,

KIM JEST IMITATOR
DZWIEKÓW?

PRZEWIDYWANY CZAS ZAJĘĆ:
35 minut

Skąd bierze się dźwięk w animacji? Czy
potrzebne są do jego wytworzenia arbuzy,
mąka ziemniaczana, a może plastikowe
kubeczki na wodę? Dowiemy się wszystkiego
o tajemniczym zawodzie imitatora dźwięków,
będziemy podkładać dźwięk do filmu jak
mistrzowie tego fachu, a na koniec zagramy
w muzyczne kalambury.



WARSZTAT
KOSTIUMOGRAFA

PRZEWIDYWANY CZAS ZAJĘĆ:
25 minut

Czym zajmuje się kostiumograf?
Z kim współpracuje?
Jak dobiera materiały do kostiumów?

Tego dowiemy się podczas warsztatu.
Następnie każdy z uczestników będzie miał
okazję zaprojektować oraz wykonać swój
własny kostium filmowy wykorzystując
różnokolorowe materiały i ozdoby.



OBSERWUJ NAS NA FACEBOOKU
Kino Kosmos dla dzieci

SKONTAKTUJ SIE Z NAMI

ZAPISY
m.debniak@kosmos.katowice.pl

CENA BILETU ZA FILM + WARSZTAT
17 ZŁ od osoby

,



DO ZOBACZENIA
W KINIE!

KINO KOSMOS
UL. SOKOLSKA 66
40-087 KATOWICE

WWW.KOSMOS.KATOWICE.PL


