
KINOWO - WARSZTATOWO 
czyli Ferie Zimowe ze sztuką 
 
16-20 i 23-27 lutego 2015 | Kinokawiarnia KIKA | Krasickiego 18 
 
16 lutego 2015 /poniedziałek/ 10:00 

MISJA GWIAZDA | MGP Missionen,  
reż. Martin Miehe-Renard, Dania 2013, 95’ 
Mama Karla dostała pracę w Kopenhadze, więc muszą się tam przeprowadzić. Sprawdzają się najgorsze 
przypuszczenia chłopca – stolica okazuje się głośna i brzydka. W nowej klasie, pełnej dzieci pochodzących z 
różnych stron świata, Karl staje się obiektem drwin. Uciekłby do dziadków, jak planował, gdyby nie spotkanie z 
wygadaną Sawsan. 

Warsztaty graffiti - ozdabianie toreb 
 
17 lutego 2015 /wtorek/ 10:00 

SEKRET ELEONORY | Kerity, la maison des contes,  
reż. Dominique Monfery, Francja 2009, 80’ 
Po śmierci cioci Eleonory został stary dom z przebogatą biblioteką. Klucz do niej otrzymuje Nataniel, który nie 
umie czytać i w szkole idzie mu źle. Problemy finansowe rodziny sprawiają, że cenny księgozbiór ma być 
sprzedany. Bohaterowie książek proszą Nataniela o pomoc. Czy chłopiec sprawdzi się w roli Wielkiego 
Czytelnika? Alicja z Krainy Czarów, Pinokio, Szeherezada i inne postacie wraz z chłopcem muszą stoczyć walkę 
na śmierć i życie z bezwzględnym antykwariuszem. Bo bohaterowie książek tylko wtedy żyją, gdy ktoś je czyta!    

Warsztaty graffiti - tworzenie i wykorzystanie szablonów 
 
18 lutego 2015 /środa/ 10:00 

ANTBOY | Antboy,  
reż. Ask Haselbalch, Dania 2013, 77’ 
Pewnego dnia Pelle zostaje ugryziony przez genetycznie zmodyfikowaną mrówkę. Od tej chwili z łatwością 
może się wspinać na ściany i podnosić przedmioty kilkukrotnie przekraczające jego wagę. Wilhelm, szkolny świr 
zaczytujący się w komiksach, odkrywa w nim moc, jakiej nikt by się nie spodziewał. Pelle staje się lokalnym 
superbohaterem. 

Warsztaty szycia - fantazyjne breloczki  
 
19 lutego 2015 /czwartek/ 10:00 

ŁOWCY SMOKÓW | Chasseurs de dragons,  
reż. Arthur Qwak, Guillaume Ivernel, Francja, Luksmeburg, Niemcy 2008, 80’ 
Straszny smok chce zniszczyć Królestwo! Mała Zoe pragnie pomóc wujowi Lordowi Arnoldowi i wyrusza w świat 
z misją odnalezienia wielkich bohaterów, rodem z baśni. Na drodze swej spotyka dwóch Łowców Smoków o 
imionach Lian-Chu i Gwizdo… 

Warsztaty szycia - autorskie maskotki 
 
20 lutego 2015 /piątek/ 10:00 

MISJA SPUTNIK | Sputnik,  
reż. Marcus Dietrich, Belgia, Czechy, Niemcy 2013, 90’ 
Friederike, Fabian i Jonathan to trójka dziesięcioletnich przyjaciół z małej wioski we Wschodnich Niemczech. 
Jest jesień 1989 roku i nikt jeszcze nie podejrzewa, że nadchodzi prawdziwy historyczny przełom. Tymczasem, 
wspólnie z Mikiem, wujkiem Friederike, dzieci konstruują satelitę i planują wybrać się w kosmos. 

Warsztaty malarskie -martwa natura 
 
23 lutego 2015 /poniedziałek/ 10:00 

ASTERIX I WIKINGOWIE | Asterix et les Vikings,  



reż. Stefan Fjeldmark, Dania, Francja 2006, 78’ 
Grupa nieustraszonych Wikingów udaje się na podbój wioski Galów. W tym samym czasie Asterix z Obelixem, w 
pocie czoła kształtują charakter Trendixa, syna wodza Galów. Stoją przed nie lada zadaniem: jak z maminsynka 
zrobić prawdziwego mężczyznę? 

Warsztaty fotograficzne - portrety 
 
24 lutego 2015 /wtorek/ 10:00 

GDZIE JEST MIKOŁAJ | Midden in De Winternacht,  
reż. Lourens Blok, Holandia 2013, 81’  
Wyobraźcie sobie gigantycznego łosia, który spada z nieba i zostawiając potężną dziurę w dachu, ląduje prosto 
w waszym garażu. Zwierzak nie tylko doskonale opanował umiejętność latania, ale też... mówienia! Wygląda na 
to, że Pan Łoś odbywał właśnie kurs podniebnego prawa jazdy ze Świętym Mikołajem. Niestety sanie, do 
których był zaprzęgnięty, wymknęły im się spod kontroli... Max cieszy się z wizyty niezapowiedzianego gościa, 
mimo że przestał wierzyć w istnienie Świętego Mikołaja już dobrych parę lat temu. Ale kiedy rodzice się 
rozwodzą, nowy przyjaciel jest zawsze mile widziany. W Panu Łosiu bohater znajduje powiernika tajemnic, 
kumpla, z którym może oglądać filmy, kompana w starciu z rozbójnikami z sąsiedztwa, a także - co 
najważniejsze - kogoś, kto rozumie, co znaczy tęsknić za ojcem. 

Warsztaty fotograficzne - sesja zdjęciowa 
 
25 lutego 2015 /środa/ 10:00 

KRÓLOWA ŚNIEGU | Snezhnaya koroleva,  
reż. Vladlen Barbe, Maksim Sveshnikov, Rosja 2012, 80’ 
Królowa Śniegu, planująca zamrożenie serc wszystkich ludzi na świecie, porywa Kaia, syna słynnego mistrza 
wyrobów ze szkła. Siostra chłopca, Gerda, rusza mu na pomoc.  

Warsztaty plastyczne - decoupage 
 
26 lutego 2015 / czwartek/ 10:00 

SIOSTRY WAMPIRKI |Die Vampirschwestern,  
reż. Wolfgang Groos, Niemcy 2012, 97’ 
Pewnego pięknego letniego dnia do domu na spokojnych przedmieściach Bindburga wprowadzają się nowi 
sąsiedzi - państwo Tepes z 12-letnimi bliźniaczkami: Silvanią i Dakarią. Matka wygląda całkiem normalnie, ale 
pozostała trójka jest blada i dziwacznie ubrana. Tepesowie od razu wzbudzają podejrzenia mieszkającego obok 
Dirka von Kombasta. Nie bez powodu - wkrótce okazuje się, że ojciec i dziewczynki to wampiry - i tylko matka, 
Elvira, jest człowiekiem. Przez dwanaście lat cała rodzina mieszkała w Transylwanii, ale teraz, za namową matki, 
postanowiła osiedlić się w Niemczech… 

Warsztaty plastyczne - papier mache 
 
27 lutego 2015 / piątek/ 10:00 

PINOKIO | Pinocchio,  
reż. Enzo D'Alo, Włochy/Belgia/Francja/Luksemburg 2012, 75' 
Ubogi stolarz Dżeppetto czuje się samotny i tęskni za towarzystwem. Pewnego dnia, znajduje niezwykły 
kawałek drewna i postanawia wyrzeźbić drewnianą lalkę. Kiedy lalka jest gotowa, Dżeppetto nadaje mu imię: 
Pinokio. I wtedy, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, kukiełka ożywa.  

Warsztaty malarskie - portret 
 
Karnet tygodniowy (5 zajęć): 100 zł 
Karnet 2 dniowy ( 2 zajęcia): 50 zł 
Pojedyncze zajęcia: 30zł 
Czas trwania: 10:00- 14:00 w cenie biletu i karnetu zajęcia plastyczne , pokaz filmowy i poczęstunek. 
 
Zajęcia prowadzi: Joanna Basicz - studentka Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego UŚ w Cieszynie, 
animatorka, od 3 lat prowadząca w kinokawiarni KIKA warsztaty kreatywne dla dzieci. 


