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Kino w Trampkach
to wyjątkowy festiwal filmowy organizowany przez Fundację
Cinemania, organizację pozarządową, której misją jest popularyzowanie
wartościowego dorobku audiowizualnego wśród dzieci i młodzieży.

Cała klasa w kinie
Festiwal jest niepowtarzalną okazją aby zobaczyć filmy z całego świata, w większości premierowo
pokazywane w Polsce. Na Festiwalu Kino w Trampkach każda klasa, od maluszków po licealistów,
znajdzie film odpowiedni dla siebie. Repertuar dostosowany jest do potrzeb oraz różnorodności
emocji i doświadczeń młodych ludzi na kolejnych etapach dorastania. Prezentowane dzieła skłaniają
do przemyśleń i zostają w głowach naszych widzów na lata!

Rekomendacje wiekowe
Wszystkie tytuły opatrzone są szczegółowymi rekomendacjami wiekowymi. Określenie dolnej granicy wieku dla poszczególnych
filmów jest wypadkową doświadczeń innych
festiwali dziecięco-młodzieżowych, sugestii
psychologów i pedagogów oraz rekomendacji ECFA, czyli Europejskiego Stowarzyszenia Filmów Dziecięcych, którego Kino
w Trampkach jest członkiem.

KINO W TRAMPKACH JEST LAUREATEM WARSZAWSKIEJ
NAGRODY EDUKACJI KULTURALNEJ 2018 – I NAGRODA
W KATEGORII ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

10:00 COMEDY QUEEN 10+

wtorek
24 maja
Kinoteka

10:15 SPRZEDAŁEŚ MOJE ROLKI? I INNE HISTORIE 8+
10:30 NICZEGO SIĘ NIE BOJĘ I INNE HISTORIE 4+
13:00 SURFURKI 12+

10:00 MAŁY CYRK I INNE HISTORIE 12+

środa
25 maja
Kinoteka

10:15 KABAM! 4+
11:30 ANIMAL 10+
12:00 STADO 12+

10:00 ZA DUŻY NA BAJKI 9+

czwartek
26 maja
Kinoteka

10:15 RYTMY CASABLANKI 14+

piątek
27 maja
Kinoteka

10:00 NICZEGO SIĘ NIE BOJĘ I INNE HISTORIE 4+

poniedziałek
30 maja
Kinoteka
wtorek
31 maja
Kinoteka

12:00 LOT PINGWINA I INNE HISTORIE 10+
12:15 WYSPA ZAGINIONYCH DZIECI 7+

10:15 SURFERKI 12+
10:30 MOJA MAMA GORYLICA 6+
10:15 NA WKROŚ 12+
10:15 LOT PINGWINA I INNE HISTORIE 10+
10:30 NAJNUDNIEJSZA BABCIA NA CAŁYM ŚWIECIE I INNE HISTORIE 6+

10:15 MAŁY CYRK I INNE HISTORIE 12+
10:30 AYA 14+

10:00 MASTERCLASS Z JANEM KOMASĄ 14+

środa
1 czerwca
Kinoteka

10:15 DETEKTYW BRUNO 7+
10:30 KABAM! 4+
11:45 WYSPA ZAGINIONYCH DZIECI 7+
12:00 TĘCZA MOLLY 14+

czwartek
2 czerwca
Kinoteka

10:15 SPRZEDAŁAŚ MOJE ROLKI I INNE HISTORIE 8+

piątek
3 czerwca
Kinoteka

10:15 NA WSKROŚ 12+
10:30 COMEDY QUEEN 10+

PRZEDSZKOLE

NICZEGO SIĘ NIE BOJĘ I INNE HISTORIE 4+
Krótkometrażowy Konkurs Filmów Dziecięcych | Blok Filmów Krótkometrażowych

Vanja jest tygrysem. Nie boi się niczego… póki nie zgaśnie światło.
To wtedy w każdym cieniu kryje się zwierzę prosto z dzikiej dżungli. Co jest prawdą, a co tylko wyobrażeniem? Vanja nie da się
strachom, w końcu jest tygrysem! W zestawie ta i inne historie
Tematy do rozmowy
W zestawie filmy opowiadające o relacjach dzieci z dorosłymi,
o budowaniu swojej siły i mocy, o relacji z naturą. Do wybranych
filmów będą dostępne scenariusze zajęć lub ćwiczenia.

KABAM! 4+
Pełnometrażowy Konkurs Filmów Dziecięcych

W pewnej szkole w Holandii jest taka mała klasa. Może jest bardzo podobna do Twojej? Chodzą tam różne dzieci Berith, Kemal,
Kyona, Dorus, Mahin, i wiele innych. Mają zupełnie inne imiona
od dzieci z Twojej grupy, prawda? Ale bardzo podobne przygody.
Berith na przykład zapomniała stroju na gimnastykę, ale z pomocą przychodzi mały czarodziej. Kyona trochę się boi nowej szkoły,
ale znajduje bardzo przyjazne drzewo. Dorus świetnie wbija
gwoździe. Czy ta umiejętność pozwoli mu przetrwać pierwszą wizytę u fryzjera? Każde z dzieci ma swój sposób na różne przeciwności. Chcecie poznać ich receptę? Kabam!
Tematy do rozmowy
Jak przezwyciężać lęki i strachy? Czy każde dziecko ma w sobie
moc, by poradzić sobie z nowymi i stresującymi sytuacjami? Jak
się uczą dzieci w Holandii? Jak mają na imię? Czy zachowują się
i bawią tak samo, jak my?

MOJA MAMA GORYLICA 6+
Poza konkursem
The Ape Star, reż. Linda Hambäck | Szwecja, Norwegia 2020 | 75 min | animacja

Film na podstawie książki Fridy Nilsson pod tym samym tytułem.
Pewnego dnia przed domem dziecka Czysty Kąt, na starannie
zagrabionej żwirowej alejce, hamuje z piskiem opon rozklekotane volvo. Wysiada z niego... gorylica! Przyjechała, by adoptować
jedną z sierot. Niemal od razu wie, które to będzie dziecko.
Biedna Jonna! Tak marzyła, żeby jej mama była elegancka i pachniała perfumami. Gorylica jest wielka‚ niezgrabna i niechlujnie
ubrana. W dodatku podobno pożera dzieci. Niestety Jonna nie
ma wyboru. Gorylica zabiera ją ze sobą. Jaki los czeka Jonnę? Czy
spełnią się jej obawy? I czy wróci do domu dziecka, gdy tak postanowi urząd gminy?
Tematy do rozmowy
Dlaczego i po co dzieci potrzebują rodziców, a rodzice dzieci? Czy
każdy nadaje się na rodzica? Czym jest mit założycielski i czy
każda rodzina, albo grupa, albo klasa ma taki?

PRZEDSZKOLE / SZKOŁA PODSTAWOWA

NAJNUDNIEJSZA BABCIA NA CAŁYM ŚWIECIE 6+
Krótkometrażowy Konkurs Filmów Dziecięcych | Blok Filmów Krótkometrażowych

Greta jest znudzona babcią i nie rozumie, dlaczego spędza aż tyle
czasu na wspominaniu osób, których już nie ma, oraz na zbieraniu starych przedmiotów. Babcia wydaje się najnudniejszą osobą
na całym świecie, więc dziewczynka wymyśla zabawę, która może
pasować do zainteresowań babci. W zestawie ta i inne historie.
Tematy do rozmowy
W zestawie filmy opowiadające o relacjach dzieci z babciami,
o emigracji i asymilacji - jak to jest być nowym w obcym świecie
i o relacjach z naturą. Do wybranych filmów będą dostępne
scenariusze zajęć lub ćwiczenia.

DETEKTYW BRUNO 7+
Pełnometrażowy Konkurs Filmów Dziecięcych
reż. Magdalena Nieć, Mariusz Palej | Polska 2022 | 103 min | aktorski

Oskar kończy 8 lat i dostaje niespodziewany prezent. Aby go odnaleźć, musi rozwiązać zagadkę. Chłopiec prosi o pomoc swojego
ulubionego telewizyjnego bohatera, detektywa Bruno. Wspólnie
wyruszają w podróż pełną powiązań, łamigłówek i niespodzianek.
Czy uda im się rozwiązać wszystkie zagadki i odnaleźć prezent?
Tematy do rozmowy
Czy będąc dzieckiem można się przyjaźnić z dorosłym? Jakie
funkcje pełni rodzina? Rodzina zastępcza - kim może być rodzina
zastępcza?

WYSPA ZAGINIONYCH DZIECI 7+
Kino w Trampkach Naturalnie!
reż. Brian Schmidt, Ann-Marie Schmidt | Stany Zjednoczone 2021 | 102 min | aktorski

Trzy siostry z wielką nadzieją czekają na dzień, w którym ktoś
zdecyduje się je adoptować. Dziewczynki nie tracą nadziei – zamiast pogrążać się w smutku nad kolejnymi nieudanymi próbami,
postanawiają spędzić dzień tak, jak lubią najbardziej – na plaży.
Kiedy najmłodsza zostaje porwana przez fale, siostry ruszają jej
na pomoc. Nie wiedzą jeszcze, że to dopiero początek ich przygody, w której niemałą rolę odegrają lwy morskie.
Tematy do rozmowy
Jakie dzikie zwierzęta znacie? Czy spotkaliście kiedyś dzikie
zwierzę? Czy umiał(a)byś mieszkać bez telefonu i telewizora
na wyspie? Czym jest ocean (woda) dla człowieka?

SZKOŁA PODSTAWOWA

SPRZEDAŁAŚ MOJE ROLKI? I INNE HISTORIE 8+
Krótkometrażowy Konkurs Filmów Dziecięcych | Blok Filmów Krótkometrażowych

Mama Lou sprzedaje jego rolki. Bez jego wiedzy! Przecież miał
od jutra zacząć na nich jeździć. Lou błądzi po wyprzedaży garażowej w poszukiwaniu swoich rolek. Przy okazji spotyka coraz ciekawsze osoby i każda z nich ma coś do zaoferowania. W zestawie
ta i inne historie.
Tematy do rozmowy
W zestawie filmy opowiadające o relacjach dzieci z dorosłymi,
o budowaniu wewnętrznej wolności i podejmowaniu odważnych
decyzji, o psach i górach, i do czego nam jest potrzebny kontakt
z naturą. Do wybranych filmów będą dostępne scenariusze zajęć
lub ćwiczenia.

ZA DUŻY NA BAJKI 9+
Pełnometrażowy Konkurs Filmów Dziecięcych
reż. Kristoffer Rus | Polska 2022 | 103 min | aktorski

Pobudzająca wrażliwość opowieść o chłopcu, który musi stawić
czoła trudnym tematom, dzięki czemu robi wielki krok w dorastanie i pokazuje, że #DzieciMajaMoc.
Tematy do rozmowy
Co to znaczy być sobą? Co to znaczy być przy sobie? Dlaczego
ludzie mają przed sobą tajemnice i czym się różni tajemnica
od kłamstwa? Gdzie, w jakich sytuacjach ścierają się ze sobą
prawo do tajemnicy i prawo do prawdy? Czy są na świecie sprawy,
o których nie można rozmawiać z dziećmi?

ANIMAL

10+

Kino w Trampkach Naturalnie!
reż. Cyril Dion | Francja 2021 | 105 min | aktorski

Bella Lack i Vipulan Puvaneswaran to dwoje nastolatków oddanych sprawie ochrony zwierząt. Jane Goodall to 84-letnia prymatolog znana na całym świecie ze swoich przełomowych badań
nad szympansami.
Zabiorą nas w podróż po całym świecie, aby pomóc nam zrozumieć, dlaczego zwierzęta giną i co możemy zrobić, żeby odwrócić
tę śmiertelną tendencję. Razem z nimi spotkamy niesamowitych
ludzi, którzy podejmują konkretne działania w celu ochrony lub
przywrócenia gatunków zwierząt.
Tematy do rozmowy
Jakie dzikie zwierzęta znacie? Czy spotkaliście kiedyś dzikie
zwierzę? Czy umiał(a)byś mieszkać bez telefonu i telewizora
na wyspie? Czym jest ocean (woda) dla człowieka?

SZKOŁA PODSTAWOWA

LOT PINGWINA I INNE HISTORIE

10+

Krótkometrażowy Konkurs Filmów Dziecięcych | Blok Filmów Krótkometrażowych

Elli spędza samotne wakacje na rozmyślaniu o swoich rodzicach.
Dlaczego nawet pingwiny są w stanie wspólnie zatroszczyć się
o swoje jajko, a jej rodzice się rozstają? Dziewczynie trudno zaakceptować decyzję rodziców, a gdyby tego było mało, jej jedyna
kompanka - kotka Molly - ucieka z domu.
Tematy do rozmowy
W zestawie filmy opowiadające o relacjach z rodzicami,
o momencie, w którym dziecko może już wyfrunąć z domu,
o wolności osobistej i kontakcie z przyrodą, i o rówieśnikach,
dla których jesteśmy w stanie zrobić dużo, czasem nie myśląc
o konsekwencjach. Do wybranych filmów będą dostępne
scenariusze zajęć lub ćwiczenia.

COMEDY QUEEN

12+

Pełnometrażowy Konkurs Filmów Dziecięcych
reż. Sanna Lenken | Szwecja 2022 | 93 min | aktorski

Po pierwsze: ściąć włosy.
Po drugie: nie czytać więcej książek.
Po trzecie: nigdy nie opiekować się żywą istotą.
Po czwarte: zostać standaperką, żeby móc rozśmieszyć tatę.
W końcu. Bo od śmierci mamy tato się nie śmieje. Ale Sasha tak.
Na pewno nie zamierza płakać, ani siedzieć bezczynnie gdy smutek puka do drzwi.
Filmy Sanny Lenken na podstawie książki Jenny Jägerfeld. Reżyserka z uważnością towarzyszy 13-letniej Sashy. Z wdziękiem
i poczuciem humoru pomaga jej przetrawić złość i żal.
Tematy do rozmowy
Czym jest utrata rodzica? Żałoba jako proces powrotu do życia?
Co to znaczy śmiać się przez łzy?

MAŁY CYRK I INNE HISTORIE

12+

Krótkometrażowy Konkurs Filmów Dziecięcych | Blok Filmów Krótkometrażowych!

Wybucha pandemia koronawirusa, co oznacza natychmiastowe
zamknięcie lokalnej szkoły cyrkowej i odwołanie wszystkich
występów. Dla Theary cyrk jest całym życiem, ale rodzina musi
za coś żyć. Niepewność związana z koronawirusem oraz brakiem
środków zmusza chłopaka do podjęcia nowej pracy - znacznie
odbiegającej od jego pasji.
Tematy do rozmowy
W zestawie filmy opowiadające o codzienności w pandemii,
o odpowiedzialności za siebie i swoich bliskich, o budowaniu
siebie i dążeniu do perfekcji, o wyrwie jaką pozostawia po sobie
śmierć rodzica, ale że każdy jest odpowiedzialny za swoje życie
i może je przeżyć dobrze. Do wybranych filmów będą dostępne
scenariusze zajęć lub ćwiczenia.

SZKOŁA PODSTAWOWA

NA WSKROŚ

12+

Poza konkursem
reż. Luc Picard | Kanada 2017 | 104 min | aktorski

Z powodu śmiertelnej choroby ojca i depresji matki nastoletnia
Manon i jej młodszy brat Mimi mają być umieszczeni w rodzinach
zastępczych... W tym samym czasie Montreal lat 70-tych kipi od
rewolucyjnej energii. Ludzie biorą sprawy w swoje ręce. Dokonują
desperackich czynów. Manon razem z bratem i dwoma kuzynami
postanawiają zawalczyć o swoje szczęście, rodzinę i miejsce na
ziemi. Czy porwanie starszej pani, by była ich babcią, jest zbyt
radykalnym posunięciem?
Tematy do rozmowy
Relacje z rodzeństwem. Bunt, czy jest czasem konieczny? Jak
ważna jest babcia, dziadek? Samodzielność.

STADO

12+

Pełnometrażowy Konkurs Filmów Dziecięcych
reż. Monika Kotecka, Karolina Poryzała | Polska 2021 | 78 min | dokumentalny

Woltyżerka to wymagająca dyscyplina jeździecka. Wie o tym
grupa dziewczyn, która mierzy się z presją i stresem związanym
z ćwiczeniami oraz udziałem w zawodach. Zmęczenie i frustrację
potęgują obowiązki życia codziennego. Choć nie jest im łatwo,
mają siebie nawzajem. Są jak stado, trudne do okiełznania, mające
wiele pomysłów, marzeń i obaw. Łączy je pasja, ale czy na zawsze?
Tematy do rozmowy
Sport i dyscyplina: czy sport to zdrowie? Czy można być dobrym
sportowcem bez dyscypliny? Relacje z trenerem.

SURFERKI

12+

Pełnometrażowy Konkurs Filmów Dziecięcych
reż. Elizabeth D. Costa | Kanada 2021 | 86 min | dokumentalny

Młode dziewczyny z miasteczka w Bangladeszu mierzą się z licznymi oczekiwaniami stawianymi przez ich rodziny i otoczenie.
Łączy je wspólne marzenie – chcą surfować. Pośród fal znajdują
wolność, spokój i odskocznię od często niełatwego życia. W klubie
surferskim dowiadują się, że mają prawo decydować o sobie, a ich
marzenia mogą stać się rzeczywistością. Mimo wielu trudności,
pełne odwagi, siły i uporu walczą o swoją wolność i lepszą przyszłość.
Tematy do rozmowy
Sport jako przepustka do lepszego życia. Nierówności społeczne.
Co to jest kraj trzeciego świata i dlaczego są różne światy? Relacje
z trenerem.

LICEUM

AYA

14+

Pełnometrażowy Konkurs Filmów Młodzieżowych
reż. Simon Gillard | Belgia, Francja 2021 | 90 min | dokumentalny

Gdyby Aya mogła mieszkać gdziekolwiek na świecie, wybrałaby
swoją wyspę. To tam czuje się najszczęśliwsza, tam jest jej dom,
rodzina, znajomi. To tam pierwszy raz się zakochuje, bawi i śmieje.
Nie zamieniłaby tego miejsca ani życia w nim na żadne inne.
Jednak jej wyspa jest zagrożona - woda wokół wzbiera i powoli
zajmuje kolejne części. Ukochana wioska kurczy się na oczach
Ayi, ale dziewczyna nie zamierza jej opuścić. Jak wiele zabierze jej
woda?
Tematy do rozmowy
Czy natura może być dla człowieka zagrożeniem? W jakim stopniu
jesteśmy uzależnieni od natury? Jaki wpływ na naszą tożsamość
ma miejsce zamieszkania? Co dla Was oznacza “dom”?

RYTMY CASABLANKI

14+

Pełnometrażowy Konkurs Filmów Młodzieżowych
reż. Nabil Ayouch | Francja, Maroko 2021 | 101 min | aktorski

Anas, były raper, rozpoczyna pracę w centrum kulturalnym w Casablance, gdzie zachęca swoich nastoletnich uczniów do wyrażania
siebie i wzmacniania swojej pozycji i pewności w świecie poprzez
hip hop. W świecie kultury muzułmańskiej, w marokańskim getcie,
jego chłodna postawa oraz rozpalenie pasją, pobudza nastolatków do kreatywnego spojrzenia na siebie i swoją codzienność.
Wyrwani z marazmu, zarażeni optymizmem i chęcią zmiany świata
na lepsze, nie zawahają się wykrzyczeć światu, co najgłębiej leży
im na sercu.
Tematy do rozmowy
Rola muzyki w rozwoju młodego człowieka, przynależność do grupy
społecznej, kultura muzułmańska.

TĘCZA MOLLY

14+

Pełnometrażowy Konkurs Filmów Dziecięcych
reż. Johannes Pico | Dania 2021 | 100 min | aktorski

Molly kończy 18 lat i postanawia dowiedzieć się więcej o sobie
i swojej rodzinie. W ramach prezentu urodzinowego, postanawia
dowiedzieć się, kim jest jej ojciec. Poszukiwania nie są tak proste,
jak myślała. Kandydatów jest wielu i w każdym można dostrzec
jakieś podobieństwo do dziewczyny. Molly musi zadać kilka ważnych pytań nie tylko im, ale też sobie.
Tematy do rozmowy
Czym jest rodzina? W jaki sposób buduje naszą tożsamość?
Dlaczego tak ważne jest by wiedzieć skąd pochodzimy? Dobra
relacja.

LICEUM

MASTERCLASS Z JANEM KOMASĄ

14+

Znany przede wszystkim jako twórca takich filmów, jak “Sala Samobójców”,
“Miasto 44”, “Boże Ciało” i “Sala Samobójców. Hejter”.
Nominowany do wielu prestiżowych nagród z kraju i świata, m.in. do Oscara,
Europejskiej Nagrody Filmowej i Cezara. Zdobywca 31 statuetek - w tym Orłów,
Złotych Lwów i nagrody specjalnej na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym
w Wenecji. Jego debiut (!) z 2004 roku - etiuda studencka “Fajnie, że jesteś”
zdobył trzecią nagrodę w Cannes w sekcji Cinefondation.

Tworzy filmy niebanalne, wymagające i oparte na wnikliwej obserwacji.
Proponowane przez niego portrety psychologiczne młodych ludzi stają się
wyrazem całych pokoleń. To właśnie jego filmy pozwoliły wielu młodym
aktorkom i aktorom rozwinąć swoje skrzydła i zyskać rozgłos.
Tym razem Jan Komasa poprowadzi swój masterclass specjalnie dla
Was, podczas Festiwalu Kino w Trampkach. Podzieli się swoją historią,
wskazówkami i przede wszystkim wiedzą, którą zdobywał przez ostatnie lata.
Przygotujcie długopisy i notesy, bo zapowiada się mistrzowskie wydarzenie!

BILETY:
17 zł
KONTAKT I MOŻLIWOŚĆ REZERWACJI
Julia Bukowska
julia.bukowska@kinowtrampkach.pl
tel: 728 282 246
LUB BEZPOŚREDNIO W KINACH:
KINOTEKA
Plac Defilad 1
eventy@kinoteka.pl | tel. 531 563 931
kasy biletowe: 531 570 305

