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MIEJSCA FESTIWALOWE:
Instytut Kultury Miejskiej (IKM), ul Długi Targ 39/40
KinoPort, Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Strajku Dokerów 5 
Centrum Filmowe UG im. Andrzeja Wajdy, ul. Wita Stwosza 53 

REZERWACJA SEANSÓW SZKOLNYCH                                  
I PRZEDSZKOLNYCH: agnieszka@kinowtrampkach.pl

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. Ostateczna decyzja na temat wyboru filmu  
należy do rodziców / opiekunów dziecka. To oni najlepiej  
znają swoich podopiecznych.

Filmy do 11 roku życia włącznie z lektorem,  
filmy dla starszych dzieci z napisami.

Ceny biletów: 15 zł 
Seanse zaczynają się o podanej godzinie  
– brak bloków reklamowych!

Bilety na seanse i warsztaty                                                                    
do kupienia na stronie festiwalu kinowtrampkach.pl

Ewentualne zmiany w programie będą publikowane  
na bieżąco na stronie festiwalu!

2023
Chcesz w następnym roku wziąć udział w Kinie w Trampkach 
jako organizator? Chcesz wziąć sprawy w swoje ręce?  
Bądź uważny / uważna! W czasie Festiwalu nabór do jury 
dziecięcego i młodzieżowego edycji 2023  i nie tylko!

Pełne opisy filmów i wydarzeń na naszej stronie              
i w katalogu online!  

2 GRUDNIA  PIĄTEK

5 GRUDNIA  PONIEDZIAŁEK

7 GRUDNIA ŚRODA

4 GRUDNIA   NIEDZIELA

6 GRUDNIA WTOREK
Centrum Filmowe UG   

8:30 SPRZEDAŁEŚ MOJE ROLKI I INNE HISTORIE 71’ 7+ 

12:15 HAŁDY 80’ 13+ 

17:00 GALA YOUNG VIBES 90' 14+

INSTYTUT KULTURY MIEJSKIEJ  

10:00  KABAM! 71’ 4+ 

 

KINO PORT   

10:00 SPRZEDAŁEŚ MOJE ROLKI I INNE HISTORIE 71’ 7+ 

12:00  NIEUSTRASZONY ŚWISTAK I INNE HISTORIE 70’ 10+

3 GRUDNIA  SOBOTA
Centrum Filmowe UG   

11:00  NICZEGO SIĘ NIE BOJĘ I INNE HISTORIE 47’ 5+ 

12:00 WYSPA ZAGINIONYCH DZIECI 102’ 7+ 

14:15 DZIECI ZNAD RZEKI PASTAZY 62’ 6+

15:45 MÓJ BRAT ROBOT 84’ 10+  

17:30 TĘCZA MOLLY 100’ 14+ 

INSTYTUT KULTURY MIEJSKIEJ  

10:00  KABAM! 71’ 4+ 

10:00  WARSZTATY OPERATORSKIE  240’ 12+ 

12:00  SPRZEDAŁEŚ MOJE ROLKI I INNE HISTORIE 71’ 7+ 

14:00  ZA DUŻY NA BAJKI 103’ 9+ 

15:45  SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ 

            "ADAPTACJE FILMOWE" 60’ 9+

 po seansie Za duży na bajki  

 

Centrum Filmowe UG   

10:30 STADO 78’ 12+ 

12:00 BOSKI STAN I INNE HISTORIE 109’ 14+ 

14:15 SURFERKI 86’ 11+

16:00 DLACZEGO ODSZEDŁEŚ I INNE HISTORIE 73’ 12+  

17:30 COMEDY QUEEN 93’ 10+ 

INSTYTUT KULTURY MIEJSKIEJ  

10:00  NICZEGO SIĘ NIE BOJĘ I INNE HISTORIE 47’ 5+ 

11:00  WARSZTATY KOMIKSOWE  90’ 8+ 

11:45  NIEUSTRASZONY ŚWISTAK I INNE HISTORIE 70’ 10+ 

16:30  SMOCZA KSIĘŻNICZKA 80’ 7+ 

 

Centrum Filmowe UG   

10:00 DLACZEGO ODSZEDŁEŚ I INNE HISTORIE 73’ 12+  

11:45 MOJA NOC 87’ 14+ 

INSTYTUT KULTURY MIEJSKIEJ  

10:00  WYSPA ZAGINIONYCH DZIECI 102’ 7+ 

 

partnerzy

organizator

patronat

dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk

bilety 
15 zł

Centrum Filmowe UG   

17:00 

 UROCZYSTE OTWARCIE  
 FESTIWALU 

 

 POKAZ FILMU KABAM! 71’  4+

 Spotkanie z reżyserką+

Centrum Filmowe UG   

8:30 NICZEGO SIĘ NIE BOJĘ I INNE HISTORIE 47’ 5+  

12:15 MÓJ BRAT ROBOT 84’ 10+ 

INSTYTUT KULTURY MIEJSKIEJ  

10:00  SMOCZA KSIĘŻNICZKA 80’ 7+ 

12:00 ŚWIĄTECZNY CUD  104’ 9+ 

17:00  ŚWIĄTECZNA NIESPODZIANKA 80’ 6+ 

 

KINO PORT   

9:30  ŚWIĄTECZNY CUD  104’ 9+ 

11:30 ŚWIĄTECZNA NIESPODZIANKA 80’ 6+ 

MIKOŁAJKI z Kinem w Trampkach 
Z tej okazji zapraszamy Was serdecznie do kina, gdzie seansom 
będą towarzyszyć różne atrakcje, zabawy i konkursy z nagrodami. 
Chcemy, byście czuli się wyjątkowko na wydarzeniu, 
który jest tworzony przede wszystkim dla Was!



KABAM! 4+
Kabam! | r. E. Hesemans | Holandia, 2021, 
71 min 
Panorama
Nowa szkoła, ciemność lub jazda windą 
sprawiają, że macie dziwne uczucie 
w ciele? Nie jesteście sami! 
Zobaczycie, że wystarczy trochę 
wyobraźni i magiczne słowo: Kabam!, 
a strach odejdzie. 
2/12 17:00 Centrum Filmowe UG
3/12 10:00 IKM 
7/12 10:00 IKM

NICZEGO SIĘ NIE BOJĘ! 
i inne historie 5+ 
I am not afraid! and Other Stories, 47 min 
Konkurs Krótkometrażowych
Filmów Dziecięcych
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!
3/12 11:00 Centrum Filmowe UG
7/12 08:30 Centrum Filmowe UG

DZIECI ZNAD RZEKI PASTAZY 
6+ 
Waters of Pastaza | r. I. T. Alves | Portugalia, 
2022, 62 min 
Panorama
Zastanawialiście się kiedyś, jak 
wygląda życie w dżungli? Grupa 
dzieciaków z Ekwadoru zabiera nas 
w jej głąb i pokazuje, jak wiele jest 
tam niespodzianek i atrakcji. Dżungla 
wydaje idealnym miejscem do zabawy.
3/12 14:15 Centrum Filmowe UG

ŚWIĄTECZNA 
NIESPODZIANKA 6+
r. A. Eckerbom | Norwegia, 2022, 80 min
Panorama
Święta już tuż tuż. W małym 
miasteczku za chwilkę zapanuje 
świąteczny spokój. Tylko lokalny 
jarmark bożonarodzeniowy wciąż tętni 
życiem. Marianna załatwia ostatnie 
sprawy, gdy zauważa pluszowego misia. 
Ich oczy spotykają się i jest prawie 
pewna, że postrzega jakiś ruch. 
Czy on żyje? Tak! Marianna musi 
zdobyć pluszowego misia za wszelką 
cenę! Ale on marzy o takim właścicielu, 
który może zabrać go w wielki świat.
6/12 11:30 KinoPort, 
6/12 17:00 IKM

SMOCZA KSIĘŻNICZKA 7+
 r. J.J. Denis, A. Roux | Francja, 2022, 
80 min
Panorama
W baśniowej krainie pewien smok 
marzy o własnym potomstwie. 
Dzięki pomocy czarodziejki na świat 
przychodzi troje dzieci, jednak jedno 
z nich bardziej niż smoka przypomina… 
człowieka. Smocza córka szuka 
odpowiedzi na pytanie, kim właściwie 
jest i uczy się, że każda porażka może 
uczynić nas silniejszymi, jeśli tylko 
mamy wokół przyjaciół.
4/12 16:30 IKM
6/12 10:00  IKM

WYSPA ZAGINIONYCH 
DZIECI 7+ 
Island Of Lost Girls
r. B. Schmidt, A. Schmidt | Stany Zjedno-
czone, 2021, 102 min
Panorama
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. 
3/12 12:00 Centrum Filmowe UG
5/12 10:00 IKM

SPRZEDAŁAŚ MOJE ROLKI? 
i inne historie 7+ 
You sold my roller skates? and Other 
Stories, 71 min (PL)
Konkurs Krótkometrażowych 
Filmów Dziecięcych
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. 
3/12 12:00 IKM
6/12 8:30 Centrum Filmowe UG 
7/12 10:00 KinoPort

ŚWIĄTECZNY CUD 9+
r. H. Holm | Szwecja, 2021, 104 min 
Panorama
Karl-Bertil Jonssons po prostu kocha 
Robin Hooda. Z zapartym tchem czyta 
jego przygody, wyobraża sobie, 
że razem dokonują szlachetnych 
czynów, a przede wszystkim ratują 
damę z opałów. Gdyby tak spotkać 
swoją Marion… Prawda jest jednak 
taka, że gdyby spotkał Robin Hooda, 
to sam by został złupiony. Jest synem 
właściciela domu towarowego, który 
pnie się po liście najbogatszych 
Szwedów. Wszędzie po mieście wozi 
o prywatny szofer. I gdy któregoś dnia, 
tuż przed Bożym Narodzeniem, wpada 
do jego auta dziewczyna i sekundę 
później znika (razem z ukochanych 
komiksem o Robinie) poukładany świat 
Karla-Bertila staje na głowie, 
ale on chwyta przygodę w garść. 
6/12 9:30 KinoPort
6/12 12:00 IKM

ZA DUŻY NA BAJKI 9+ 
Too Old for Fairy Tales |  r. K. Rus | Polska, 
2022, 103 min 
Panorama
Walduś to sportowiec, a dokładnie 
e-sportowiec. Jego życie to przede 
wszystkim gry, o resztę dba troskliwa 
mama. Zmienia się to w momencie, 
kiedy mama wyjeżdża, a opiekę nad 
chłopcem przejmuje zwariowana, lub 
jak to określa Waldek - “kopnięta” 
ciotka. Zaczyna się ostry obóz 
przetrwania… a może lekcja życia?   
3/12 14:00 IKM

COMEDY QUEEN 10+ 
r. S. Lenken | Szwecja, 2022, 93 min
Panorama
Od śmierci mamy tato się nie śmieje. 
Ale Sasha tak. Na pewno nie zamierza 
płakać, ani siedzieć bezczynnie, gdy 
smutek puka do drzwi. Nie chce wpaść 
w depresję i umrzeć. Absolutnie nie 
będzie taka jak mama. 
4/12 17:30 Centrum Filmowe UG

MÓJ BRAT ROBOT 10+
RobotBror | r. F.  Nørgaard | Dania, 2022, 
84 min 
Panorama
Alberte ma 12 lat i wie, że nie ma 
szans wejść do Klubu mając tylko 
Robbiego. Jak na robota, Robbi ma z 
milion lat. Umie tylko opowiadać bajki 
na dobranoc. Ale kogo w wieku 12 lat 
interesują jeszcze bajki? Wszystko się 
zmienia, gdy na urodziny przychodzi 
wielka paczka. Czy to co znajduje się w 
środku będzie miało moc zmiany życia 
Alberte na lepsze? 
Czy w końcu zostanie zauważona?
3/12 15:45 Centrum Filmowe UG
6/12 12:15 Centrum Filmowe UG

NIEUSTRASZONY ŚWISTAK 
i inne historie 10+ 
Fearless Gopher and Other Stories, 70 min 
Konkurs Krótkometrażowych
Filmów Dziecięcych
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. 
4/12 11:45 IKM
7/12 12:00 KinoPort

SURFERKI 11+ 
Bangla Surf Girls | r. E. D.Costa | Kanada, 
2021, 86 min 
Panorama
Młode dziewczyny z miasteczka 
w Bangladeszu mierzą się z licznymi 
oczekiwaniami stawianymi przez ich 
rodziny i otoczenie. Łączy je wspólne 
marzenie – chcą surfować. 
W klubie surferskim dowiadują się, 
że mają prawo decydować o sobie, 
a ich marzenia mogą stać się 
rzeczywistością. 
4/12 14:15 Centrum Filmowe UG

DLACZEGO ODSZEDŁEŚ 
i inne historie 12+ 
Why didn't you stay for me and Other 
Stories, 73 min
Konkurs Krótkometrażowych Filmów 
Dziecięcych
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.
4/12 16:00 Centrum Filmowe UG
5/12 10:00 Centrum Filmowe UG

STADO 12+
The Herd | r. M. Kotecka, K. Poryzała | 
Polska, 2021, 78 min 
Panorama
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. Są jak 
stado, trudne do okiełznania, mające 
wiele pomysłów, marzeń i obaw. 
Łączy je pasja, ale czy na zawsze?   
4/12 10:30 Centrum Filmowe UG

HAŁDY 13+
Boney Piles | r. T. Tomenko | Ukraina, 2022, 
80 min 
Panorama
Nastya, Yarik, Senya, Anton i Arseniy 
letnie dni spędzają na skakaniu na 
trampolinie, kąpieli w zimnej wodzie 
i graniu w piłkę. To zwykłe dzieciaki, 
które chodzą do szkoły, mają marzenia, 
przyjaciół i pasje. Zwykłym nie można 
nazwać miejsca, w którym dorastają – 
jest to Toretsk, we wschodniej Ukrainie, 
gdzie od 2014 roku toczy się wojna. 
7/12 12:15 Centrum Filmowe UG

BOSKI STAN 
i inne historie 14+ 
West by God and Other Stories, 109 min 
Konkurs Krótkometrażowych Filmów 
Młodzieżowych
Ona – nastoletnia blondynka, 
on – lokalny dealer. Na pierwszą randkę 
zabiera ją na przejażdżkę samochodem. 
Choć ona milczy, on czuje, że może 
się jej zwierzyć. To w rapie odnajduje 
odpowiednie słowa, aby opowiedzieć 
o swoich marzeniach, obawach 
i rozczarowaniach. 
W bloku ta i inne historie.
4/12 12:00 Centrum Filmowe UG

MOJA NOC 14+ 
My night | r. A. Boulat | Francja, Belgia, 
2021, 87 min 
Panorama
Marion nie może poradzić sobie ze 
stratą siostry. Choć minęło pięć lat, 
każdy dzień i każda noc są dla niej 
trudne. Wszystko zmienia się, kiedy 
przypadkowo spotkany nieznajomy 
ratuje jej życie.   
5/12 11:45 Centrum Filmowe UG

TĘCZA MOLLY 14+ 
Rainbow | r. J. Pico | Dania, 2021, 100 min 
Panorama
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.
3/12 17:30 Centrum Filmowe UG

YOUNG VIBES 14+
90 min (PL)
Pokaz filmów stworzonych przez 
młodych
Po dwóch latach przerwy wracamy 
do kina również z naszymi specjalnymi 
sekcjami. Mistrzowie kina są 
nieśmiertelni, podobnie jak kanon 
filmowy. Jednak to, co napędza 
kinematografię, to powiew świeżości. 
Fala młodych, niepokornych 
i wyzwolonych twórców nadciąga 
i zaprezentuje zupełnie nowy 
wymiar kina!
7/12 18:00 Centrum Filmowe UG

UROCZYSTE OTWARCIE 
FESTIWALU
Pokaz filmu KABAM z udziałem 
reżyserski Elisabeth Hesemans
Zapraszamy na wspólne uroczyste otwarcie 
- zaproście rodziny, znajomych i świętujmy 
wspólnie Mikołajki!

2/12 17:00 
Centrum FIlmowe UG im. A. Wajdy

YOUNG VIBES
Pokaz Filmów Stworzonych 
Przez Młodych
YOUNG VIBES to specjalny wieczór 
połączony z galą, gdzie zostaną pokazane 
filmy, które wygrały lub zostały wyróżnione 
na szkolnych festiwalach filmowych 
organizowanych przez trójmiejskie licea. 
Spośród tych filmów, jury złożone 
z profesjonalistów filmowych nagrodzi 
najlepszy tytuł. Po seansie zapraszamy 
na bankiet, gdzie młodzi twórcy będą mieli 
szansę porozmawiać z naszymi gośćmi 
i poznać kulisy świata filmu.

7/12 18:00 
Centrum Filmowe UG im. A. Wajdy 
Wstęp za FREE

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ 
“ADAPTACJE FILMOWE”  9+
goście:
Kristoffer Rus - reżyser filmu 
ZA DUŻY NA BAJKI
Agnieszka Dąbrowska - autorka książki 
ZA DUŻY NA BAJKI

Za duży na bajki  - książka czy film? 
jakie wyzwania może napotkać twórca 
adaptując tekst literacki na język filmu.

3/12 15:45 IKM
Wstęp za FREE

KIDS MEDIA LAB
-to wystawa w formie interaktywnej mapy, 
którą można i należy eksplorować;
-to cyfrowy plac zabaw: można zagrać, 
zrobić zdjęcie, zmienić krajobraz miasta, 
obejrzeć film, wziąć udział w warsztatach.
kidsmedialab.kinowtrampkach.pl

Możecie z niej korzystać zarówno w domu 
jak i w szkole.

2/12 - 31/12 ONLINE

WARSZTATY SCENARIUSZOWE 
dla grup zorganizowanych
Spróbujemy znaleźć najbardziej znaczące 
i atrakcyjne obrazy, za pomocą których 
przedstawimy określony typ bohatera, 
zaprezentujemy jego konkretne działania, 
wypowiedzi i emocje, a także wyjątkową 
scenerię, w której się porusza. Nauczymy 
się, jak takie obrazy łączyć ze sobą, by 
układały się w rozwijającą się opowieść, 
która jednocześnie jest uporządkowana, 
logiczna i czytelna dla widza.

PROWADZENIE: PIOTR SZULC
CZAS TRWANIA: 3h
Grupa ok 15-20 osób, warsztaty 
dostosowane do wieku klasy/grupy

TERMIN 
jest dostosowany do klasy/grupy. 
Możliwość realizacji warsztów w dniach 
trwania festiwalu 
(5-7 grudnia w godzinach porannych)

WARSZTATY KOMIKSOWE
Zajęcia plastyczne dla najmłodszych. 
Podczas 1,5 godzinnych warsztatów 
będziemy dużo rysować i postarmy się 
odpowiedzieć na kilka pytań:
Na czym polega praca ilustratora?
Czy rysowanie jest trudne?
Jak tworzyć komiksy?
Jak się robi ilustracje?

PROWADZENIE: 
rysownik BARTOSZ BROSZ
CZAS TRWANIA: 1,5h
Grupa do 15 osób w wieku 8-10  lat

4/12 11:00 IKM

WARSZTATY 
REŻYSERSKO-OPERATORSKIE, 
czyli jak wygląda realizacja filmu 
od kuchni
Na warsztat weźmiemy scenę 
z kinotrampkowego filmu, zastanowimy 
się w jaki sposób została zrealizowana.  
Spróbujemy nakręcić jej inną wersję 
lub opracujemy naszą kontynuację. 
Będzie okazja by stanąć przed i za kamerą.

PROWADZENIE: 
dokumentalista Kryspin Pluta.
CZAS TRWANIA: 4h
Grupa do 10 osób w wieku 12-13  lat

3/12 10:00 IKM

Wydarzenia

Warsztaty

WARSZTATY

Bilety do nabycia na stronie festiwalu: 
kinowtrampkach.pl

Bilety dla uczestnika/czki : 30 zł
Opiekun prawny nie wykupuje biletu!

Udział w warsztatach łączy się z akceptacją 
Regulaminu oraz wyrażeniem zgody 
na przetwarzanie swoich danych 
osobowych oraz danych dziecka, a także 
zgodą na dokumentację fotograficzną 
i filmową podczas wydarzenia.


