
PROGRAM DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI



Międzynarodowy Festiwal Kino w Trampkach to wyjątkowe
wydarzenie współtworzone przez dzieci i młodzież, skierowane
właśnie do nich. Festiwal jest niepowtarzalną szansą, by
zobaczyć filmy z całego świata, w atmosferze święta dobrego
kina. Od początku istnienia festiwalu staramy się konsekwentnie
rozwijać i uatrakcyjniać ofertę kierowaną do szkół i przedszkoli,
a pomagają nam w tym, psycholodzy i pedagodzy. Na festiwalu
Kino w Trampkach każda klasa znajdzie film dla siebie: od
maluszków w pierwszej grupie przedszkolnej po licealistów
wkraczających w dorosłość, a filmy te odpowiadają potrzebom
oraz różnorodności emocji i doświadczeń młodych ludzi na
kolejnych etapach dorastania.

REZERWACJA SEANSÓW
AGNIESZKA DRZEWIECKA-PROTIĆ
agnieszka@kinowtrampkach.pl

BILETY 15 zł
(bezpłatne bilety na opiekunów)

Po więcej informacji na temat festiwalu zapraszamy na strone:

kinowtrampkach.pl

kino_w_trampkach

kinowtrampkach



2 GRUDNIA PIĄTEK
17:00 Centrum Filmowej UG

otwarcie 4. edycji MFF Kino w Trampkach 
pokaz filmu KABAM! oraz spotkanie z reżyserską

MIEJSCA FESTIWALOWE
 

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

5 GRUDNIA  PONIEDZIAŁEK

6 GRUDNIA  WTOREK

7 GRUDNIA  ŚRODA

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+

Centrum Filmowe UG
8:30  NICZEGO SIĘ NIE BOJĘ I INNE HISTORIE
53’ 5+
12:15 MÓJ BRAT ROBOT 84’ 10+

Instytut Kultury Miejskiej
10:00  SMOCZA KSIĘŻNICZKA 80’ 7+
12:00 ŚWIĄTECZNY CUD 104’ 9+ 

KinoPort
9:30 ŚWIĄTECZNY CUD 104’ 9+ 
11:30 ŚWIĄTECZNA NIESPODZIANKA 80’ 6+ 

Centrum Filmowe UG
8:30 SPRZEDAŁEŚ MOJE ROLKI 
I INNE HISTORIE 84’ 7+
12:15 HAŁDY 80’ 13+

Instytut Kultury Miejskiej
10:00  KABAM! 71’ 4+

KinoPort
10:00 SPRZEDAŁEŚ MOJE ROLKI I INNE HISTORIE 84’ 7+
12:00 NIEUSTRASZONY ŚWISTAK I INNE HISTORIE  75’ 10+



WEBINAR
Jak KINO może wspierać realizację Twoich potrzeb edukacyjnych, dydaktycznych, mentorskich

 

Zaangażowanie dzieci i młodzieży w działania festiwalowe
Krótki film - idealna lekcja w szkole
Przeprowadzimy Was przez program festiwalu, żeby poczuć jego
różnorodność, intensywność i wyjątkowość.
Pokażemy film krótkometrażowy i zaprezentujemy materiały edukacyjne.
Opowiemy o wydarzeniu specjalnym jakim jest Europejska Nagroda Młodego
Widza, która odbędzie się 13 listopada po raz pierwszy stacjonarnie również i
w Gdańsku! To wspaniała okazja by rozgrzać się przed festiwalem.

Dla kogo?
Zapraszamy nauczycieli, wychowawców, edukatorów,
pedagogów aktywnie pracujących z dziećmi i młodzieżą

POROZMAWIAMY Z WAMI NA TAKIE TAMTY JAK:

Termin
3.11.2022 godz. 18:00

Podczas spotkania zaprezentujemy również nasz program.
Będzie to czas na spotkanie z organizatorami Kina w Trampkach

PROWADZĄ:

AGNIESZKA DRZEWIECKA-PROTIĆ

SONIA LE PAPE

ALICJA NOWACKA

dyrektorka MFF Kino w Trampkach

programerka MFF Kino w Trampkach

producentka MFF Kino w Trampkach



KABAM 4+
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!

Holandia, 2021 | 71 min | aktorski

reż | dir Elisabeth Hesemans sce | scr Floor Paul, Lilian
Sijbesma zdj | dop Victor Horstink dźw | sound Marco
Vermaas mon | edi Boelie Vis muz | mus Boelie Vis prod Marc
Bary IJswater Filmsdys | dis IJswater Films
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TEMATY W FILMIE

przyjaciele
wyobraźnia
zwykłe szkolne lęki i jak
sobie z nimi radzić
pierwsze szkolne
doświadczenia



NICZEGO SIĘ NIE BOJĘ 
i inne historie

5+

Latające dmuchawce 
Francja 2021 | 7 min | animacja 
Zastanawialiście się kiedyś, jak wyrasta mlecz? Albo, jakby to było stać się na chwilę
kwiatkiem? Dzięki Patouille i Momo możemy przekonać się o tym na własnej skórze.
Zabierają nas w podróż śladami latających na wietrze dmuchawców. 

Niczego się nie boję 
Niemcy, Norwegia 2022 | 7 min | animacja
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!

Lussevaka 
Szwecja 2020 | 9 min | aktorski
Świąteczna kolacja wydaje się być atrakcją dla dorosłych, ale nudnym obowiązkiem dla
małej dziewczynki. Nie jest w tym osamotniona – łapie nić porozumienia ze starszą kobietą
siedzącą po przeciwnej stronie stołu. Ich komunikacja, mimo że bez słów, pozwala
dziewczynce na przeniesienie się do innego, magicznego świata. K
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Dzieci ze Wszystek Większych
Czechy 2021 | 8 min | animacja
W miasteczku Wszystkie Większe wszystko płynie swoim rytmem… do czasu! Spadający z nieba
kamień ląduje obok lokalnej szkoły i rozbudza ciekawość nie tylko dzieci, ale też profesora Yarna -
kolekcjonera kamieni kosmicznych. To dopiero początek niesamowitych wydarzeń! 

Najnudniejsza babcia na całym świecie
Niemcy 2022 | 7 min | animacja
Greta jest znudzona babcią i nie rozumie, dlaczego spędza aż tyle czasu na wspominaniu osób,
których już nie ma, oraz na zbieraniu starych przedmiotów. Niczego nie można ruszać, nie ma też
miejsca dla wyobraźni. Babcia wydaje się najnudniejszą osobą na całym świecie, więc dziewczynka
wymyśla zabawę, która może pasować do zainteresowań babci. 

Cichosza, mały misiu
Łotwa 2022 | 5 min | animacja
Gdy mama miś i tata miś mówią, że już pora spać, ich dzieci znajdują jeszcze siłę na wieczorne
harce. Piękna kołysanka oraz miękkość chmur utuli do snu nawet największych psotników.

BLOK FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH



ŚWIĄTECZNA
NIESPODZIANKA

6+

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.

Norwegia, 2022 | 80 min | aktorski
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co jest najważniejsze w święta
relacje
spełnianie marzeń



WYSPA
ZAGINIONYCH
DZIECI

7+
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.

Island Of Lost Girls 
Stany Zjednoczone, 2021 | 102 min | aktorski

reż | dir Autumn Fiore Schmidt, Avila Marie Schmidt, Scarlet
Rose Schmidt, Ann-Marie Schmidt, Brian Schmidt, Riley
Schmidt sce | scr Autumn Fiore Schmidt, Avila Marie
Schmidt, Scarlet Rose Schmidt, Ann-Marie Schmidt, Brian
Schmidt, Riley Schmidt zdj | dop Heatha McGrath dźw |
sound Andrew Vernon muz | mus Cali Wang obs | cast
Autumn Fiore Schmidt, Avila Marie Schmidt, Scarlet Rose
Schmidt dys | dis Brian Schmidt
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natura
odwaga
siostrzeństwo
film stworzony przez 1 rodzinę



SMOCZA
KSIĘŻNICZKA

7+
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.

Francja, 2022 | 80 min | animacja
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TEMATY W FILMIE

więzi rodzinne
poszukiwanie siebie
natura
przyjacielska troska



SPRZEDAŁAŚ MOJE ROLKI
I INN HISTORIE

7+

Sprzedałaś moje rolki?
Francja 2020 | 6 min | animacja
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. 

Mam na imię Maalum
Brazylia 2021 | 8 min | animacja
Nadszedł wyczekiwany pierwszy dzień szkoły i Maalum jest gotowa na rozpoczęcie nowej
przygody. Szybko zmienia nastawienie, gdy dzieci z klasy zaczynają śmiać się z jej imienia.
Właściwie dlaczego ma tak na imię i co się za nim kryje?

Luce i Kamień 
Belgia, Francja, Holandia 2022 | 13 min | animacja
Luce mieszka w małej spokojnej wiosce. Spokój zakłóca nagłe pojawienie się w jej samym
środku wielkiego… kamienia. Jego obecność przeraża mieszkańców i bardzo złości Luce. To
przecież nie jego miejsce! Luce postara się, aby kamień wrócił do swojego domu.

Brzoskwiniowy ogród
Chiny 2021 | 8 min | animacja
Babcia kupiła piękną brzoskwinię, ale nie planuje jej podarować swojemu wnukowi. Brzoskwinia ma
stać się ofiarą dla bogów. To nie przekonuje chłopca, który chętnie zjadłby owoc. Swoimi próbami
zdobycia go naraża się nie tylko babci, ale też samym bogom. 

Śpiący książę
Francja 2020 | 5 min | animacja
Gdy tata nie ma czasu, by opowiedzieć Tomowi bajkę, chłopiec wymyśla własną. Nie
spodziewajcie się typowej opowieści. Księżniczka próbuje uratować śpiącego księcia, król odbiera
telefon od nieznanego numeru, kowboje ścigają piratów, a to wszystko w towarzystwie t-rexów. 

Pinki
Polska 2022 | 14 min | dokument
Pinki czeka, aż ktoś da mu dom. Jest spokojny, ale nie może powstrzymać ekscytacji, gdy tylko
pojawia się perspektywa spaceru. Swoimi mądrymi oczami obserwuje zmiany, które zachodzą
wokół niego. Sprawdzane są jego umiejętności i cechy charakteru. Pinki to pies, który chce tylko
znaleźć swojego człowieka i wyjść ze schroniska. 
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ŚWIĄTECZNY
CUD

9+

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. 

Szwecja, 2021 | 104 min | aktorski
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TEMATY W FILMIE

nierówności społeczne
wzory do naśladowania
tradycyjne wartości
przynależność



NIEUSTRASZONY ŚWISTAK
I INNE HISTORIE

10+

Nieustraszony świstak
Kanada 2020 | 6 min | aktorski
Julie po wypadku skończyła z ręką w gipsie. To oznacza, że może pożegnać się z
wychodzeniem na dwór, a tym bardziej z wyjazdem na obóz skautów. Tak przynajmniej uważa
jej tata, ale nie Gab. Umiejętności skauta oraz jego odwaga okazują się niezwykle przydatne
w stawieniu czoła tacie dziewczyny. 

Chitana
Tunezja 2021 | 19 min | aktorski
Siostry, Eya i Sofia, chcą bawić się na zewnątrz, tak jak chłopcy. Gdy mama wysyła je po
wodę, wykorzystują okazję, by poznać lokalny las na własną rękę. Nareszcie mogą robić coś
same, bez nadzoru i komentarzy mamy. Wolność jest słodka tylko przez chwilę – początkowo
przyjazny las staje się labiryntem. Siostry będą musiały znaleźć drogę do domu, razem lub
osobno.

Salvador Dali
Kirgistan 2021 | 19 min | aktorski 
Orozbek mieszka z babcią wśród szczytów gór. Codziennie mierzy się z wymagającą drogą do
szkoły. Nawet rzeka nie jest mu straszna, gdy wie, że w szkole będzie mógł oddać się swojej pasji –
rysowaniu. 

Bezgłośne echo 
Bangladesz, Francja, Indie, Nepal 2021 | 16 min | aktorski 
Echo o konkursie muzycznym przerywa górską ciszę. Informacja dociera do opuszczonego wśród
szczytów vana. Czwórka dzieciaków, dla których wrak auta wydaje się być całym światem, zbiera
pieniądze oraz odwagę, by wyruszyć w podróż i spróbować swoich sił na prawdziwej scenie. Gdy
nie wszystko idzie tak, jak powinno, góry nie zawodzą. K
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MÓJ BRAT ROBOT
10+

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?

RobotBror
Dania, 2022 | 84 min | aktorski
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rodzina
więzi rodzinne
rówieśnicy
chęć przynależenia



DLACZEGO ODSZEDŁEŚ
I INNE HISTORIE

12+

Dlaczego odszedłeś
Holandia 2020 | 25 min | dokument
Rebekkę, Stef, Hessela, Annabel oraz reżyserkę, Milou, łączy jedno, traumatyczne przeżycie:
wszyscy oni stracili rodzica w wyniku samobójstwa. Do tej pory każdy z nich czuł się
samotny, gdyż nie znał nikogo, komu przydarzyła się podobna tragedia. Reżyserka, dzięki
temu filmowi, daje im przestrzeń, by mogli opowiedzieć o swoich emocjach i sposobach
radzenia sobie ze stratą.

Stephanie
Belgia 2020 | 15 min | aktorski
Stephanie ma 11 lat i osiągnęła wielki sukces, zdobyła swój pierwszy międzynarodowy tytuł w
gimnastyce. Presja, z którą musi się mierzyć, narasta. Zmęczenie i ból, które odczuwa, mogą
ją wykluczyć w każdej chwili. Świadoma stawki, musi zagryźć zęby i szeroko się uśmiechnąć.
Zaczyna zdawać sobie sprawę, że to dopiero początek.

Chór na saniach
Norewgia 2020 | 18 min | aktorski
Zbliżają się święta, w wiosce spadł śnieg, a dzieci z sąsiedztwa już trenują występy lokalnego
chóru. Gabriel marzy, by do nich dołączyć i razem z rówieśnikami śpiewać jeżdżąc saniami. Jednak
jego nieprzychylny wobec mieszkających w wiosce imigrantów ojciec stanie na drodze chłopca.

Serduszka
Francja 2021 | 15 min | aktorski
Kenza i jej młodszy brat, Madhi, regularnie sobie dokuczają. Tym razem Kenza idzie o krok dalej i
publikuje list miłosny brata w mediach społecznościowych. Jednak na tym zabawa się nie kończy,
dziewczyna podpuszcza brata, aby ten zagadał do dziewczyny z listu i daje mu kilka wskazówek.
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HAŁDY 13+
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. Szybko musiały wcielić się w
rolę dorosłych, ale mimo widocznych skutków
wojny i bolesnych doświadczeń, dzieciaki starają
się żyć na tyle normalnie, na ile to możliwe. 

Boney Piles
 Ukraina, 2022, 80 min | dokument

reż | dir Taras Tomenko sce | scr Taras Tomenko dźw | sound
Olha Havrylenko mon | edi Viktor Malyarenko prod
Volodymyr Filippov, Andriy Suyarko, Alla Ovsiannikova,
Oleksandr Kovalenko, Insightmedia Producing Center dys |
dis Insightmedia
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(post)wojenna samodzielność dzieci
film dokumentalny



Źródło
Turcja 2021 | 4 min | dokument
Susza zabrała Walidowi i jego rodzinie prawie wszystko. Aby żyć dalej, zmuszeni byli do opuszczenia Somalii. Turcja,
która wydawała się bezpiecznym azylem, z czasem również zaczęła borykać się z brakiem wody. 

Żegnaj, Jerome
Francja 2022 | 8 min | animacja
Jérôme trafia do raju. Rozpoczyna poszukiwania swojej żony, Maryline. Bardzo szybko zmieniają się one w podróż po
surrealistycznej krainie. Wskazówek szuka wśród dość dziwacznych mieszkańców krainy szczęśliwości. Czy dla Jérôme
wynik poszukiwań będzie równie szczęśliwy? 

Boski stan
Stany Zjednoczone 2022 | 13 min | aktorski
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. 

Miss Chazelles
Francja 2019 | 21 min | aktorski
Clara i Marie rywalizują ze sobą w konkursie o tytuł Miss Chazelles. Gdy Marie wygrywa, napięcie między ich
najbliższymi narasta. Dziewczyny zachowują pozory, ale nie podzielają negatywnych emocji znajomych i rodziny. Ich
relacja jest bliższa, niż może się wydawać.

Techno, Mama
Litwa 2021 | 18 min | aktorski 
„Techno to Berlin. Berlin to techno”. Nikita planuje wyjechać do Berlina, by uciec od toksycznej matki i marazmu
postsowieckich bloków. W świecie, gdzie spotykają go tylko rozczarowania i złość, namiastką wolności jest dla niego
muzyka techno i taniec.

BLOK FILMÓW
KRÓTKOMETARAŻOWYCH

14+

Easter Eggs
Belgia, Francja, Holandia 2020 | 15 min | animacja
Jason i Kevin żyją powolnym rytmem miasteczka. Gdy chińska restauracja pustoszeje, a ptaki
pana Ping’a uciekają z klatki, pojawia się okazja, aby zarobić na ich złapaniu. Jednak nie jest to
takie łatwe, jak mogło im się wydawać. Głowa Jasona kończy między prętami, a wściekłość
Kevina narasta. 

Dolapo jest w porządku
Wielka Brytania 2020 | 15 min | aktorski
Dọlápọ ̀wkrótce kończy szkołę i już wie, co chce robić - pracować w centrum biznesowym. Aby
to osiągnąć, zgłasza się po pomoc do specjalistki. Według kobiety, kluczem do sukcesu Dọlápọ̀
jest zmiana tożsamości, na “mniej afrykańską”. Gdzie leży granica takich zmian?

Skok wzwyż
Belgia 2021 | 12 min | aktorski
Otto bardzo tęskni za swoim chłopakiem, który wyjechał, by pracować nad swoją karierą
taneczną. Ekran komputera jest dla nich jedyną formą kontaktu. Jednak wraz z narastającą
tęsknotą, ciało Ottona wygina się w taneczne figury, jak gdyby zakochanych łączyła
niewidzialna nić…
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MOJA NOC 14+
Marion nie może poradzić sobie ze stratą siostry.
Choć minęło pięć lat, każdy dzień i każda noc są
dla niej trudne. Nie rozumie zachowania mamy,
która w dniu urodzin zmarłej zachowuje się tak,
jakby ta nadal żyła. Dziewczyna w niczym nie
widzi sensu - staje się obserwatorką, jest wśród
ludzi, by utrzymać pozory normalności. Przed
sobą ma kolejną noc do przetrwania - by uciec
od przygniatającej rzeczywistości, spędza ją
poza domem. Doświadcza nocnego życia, jednak
nawet to nie przynosi ulgi. Wszystko zmienia się,
kiedy przypadkowo spotkany nieznajomy ratuje
jej życie.   

My night
Francja, Belgia, 2021 | 87 min | aktorski

reż | dir Antoinette Boulat sce | scr Antoinette Boulat, Anne-
Louise Trividic, in collaboration with François Choquet zdj |
dop Laetitia de Montalembert dźw | sound Philippe
Deschamps, Thibaud Rie, Simon Jamart mon | edi Maxime
Mathis muz | mus Nicolas Errèra obs | cast Lou Lampros, Tom
Mercier, Emmanuelle Bercot, Carmen Kassovitz, Angelina
Woreth, Lucie Saada, Maya Sansa prod Marie-Jeanne
Pascal, Alain Benguigui, Macassar Productions, Sombrero
Films Co-Producers Prodlab, Wheelhouse Productions,
Thornhill Films, Arte/Cofinova 16, Les Films du Fleuve dys |
dis Cercamon
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śmierć bliskiej osoby
miasto
poszukiwanie siebie
film drogi

TEMATY W FILMIE



WARSZTATY SCENARIUSZOWE
„POKAŻ MI, JAK WYGLĄDASZ, A POWIEM CI, KIM JESTEŚ”

LICZBA MIEJSC: 

Dodaj trochę treści

Na warsztatach 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. Warsztaty składać się będą z warstwy teoretycznej, którą następnie
wspólnie, w grupach lub indywidualnie przećwiczymy w poszczególnych zadaniach
praktycznych.

Na warsztatach, jako materiały pomocnicze, wykorzystane zostaną m.in. fragmenty
filmów festiwalu „Kino w Trampach”, podręczniki scenariopisarskie lub fragmenty
samych scenariuszy.

PROWADZENIE:

CZAS TRWANIA:

15-20 osób

Wszystkie warsztatowe treści i zadania będą ściśle dopasowane do
wieku uczestników warsztatów – odpowiednio każdej z warsztatowych
grup wiekowych.

3 godziny

PIOTR SZULC
autor scenariuszy do filmów, komiksów,
gier, szkoleń, narzędzi multimedialnych
oraz prowadzący warsztaty z pracy
twórczej.



Dziecko i film. Jak rozmawiać z dziećmi (p)o filmie dla dzieci?

Głównym celem 2-dniowych warsztatów jest podniesienie kompetencji filmoznawczych w pracy z dziećmi

wzmocnią i rozwiną swoje kompetencje filmoznawcze;
nauczą się, jak identyfikować dobry film dla dzieci (rekomendacje
wiekowe, przekonania);
zdobędą wiedzę dot. etapów rozwoju kognitywnego dziecka w kontekście
odbioru filmu;
poznają korzyści ze wspólnego oglądania filmów z dziećmi;
poznają podstawy pedagogiki teatru i jej zastosowanie w pracy z dziećmi
poza teatrem;
określą zasady dobrego spotkania i rozmowy z dzieckiem;
nauczą się tworzyć własne scenariusze zajęć związanych z filmem,
zaprojektują własne ćwiczenia i zabawy;
wzmocnią i rozwiną swoje kompetencje integracji grupy wokół filmu bądź
poruszanego w nim tematu.

Dla kogo?

Metoda szkolenia:

Warsztaty są adresowane do osób, które chcą świadomie używać filmu w zabawie i w pracy z dziećmi
6-13 lat. Zapraszamy nauczycieli, poszukujących edukatorów, bibliotekarzy, twórczych instruktorów i
pedagogów, a także studentów.

Warsztaty będą prowadzone metodami aktywnymi: ćwiczenia, zabawy integracyjne, dyskusje, praca
indywidualna i grupowa. Będziemy oglądać fragmenty filmów, odwoływać się do realnych sytuacji z życia,
czerpać z doświadczeń uczestników i uczestniczek, a także trenerek.
Zapewniamy wszystkie materiały potrzebne do zajęć.

PROWADZĄ:

trenerka, animatorka, koordynatorka projektów społecznych i artystycznych.
Pracuje pedagogiką teatru z różnymi grupami odbiorców - od małych dzieci po
seniorów. Prowadząc warsztaty dotyczące metod pedagogiki teatru i zabawy, a
także grywalizacji.

MAGDALENA JASIŃSKA ANNA STADNIK-WÓJTOWICZ
trenerka, edukatorka filmowa, menedżerka projektów kulturalnych, programerka, tłumaczka
filmów i adaptatorka. pomysłodawczyni i dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu Filmowego dla
Dzieci i Młodzieży Kino w Trampkach. Pracuje z grupami dzieci / młodzież w kontekście filmu i
warsztatuje dorosłych jak uczyć filmu młodych ludzi.

W trakcie warsztatu uczestnicy i uczestniczki:

Cena: 350 zł

Czas trwania: 2 dni po 8h

Warsztaty organizowane na zamówienie grup nauczycieli lub placówki edukacyjnej (min. 15 osób)
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