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Multikino we współpracy ze Strażą Miejską Miasta Krakowa serdecznie 

zaprasza do udziału w zimowej edycji Akademii Filmowej. 

 

Wydarzenie odbędzie się 24.01.2017 i jest skierowane do przedszkoli oraz klas 1-3. 

Start ok 9.30 (koniec ok 12.00). 

 

W PROGRAMIE: 

 
- projekcja  filmu „Kacper i Emma” 

- przedstawienie profilaktyczne organizowane przez Straż Miejską Miasta Krakowa o 

intrygującym tytule „Królestwo zakręconego czasu, czyli bajka o mądrych dzieciach”. 

OPIS PRZEDSTAWIENIA: 

 
„Królestwo zakręconego czasu, czyli 

bajka o mądrych dzieciach” to 

opowieść o  „Czarodzieju 

Profilacticusie” który uczy przez 

piosenkę i zabawę jak bezpiecznie 

zachowywać się na drodze, dlaczego 

nie można zadawać się z 

nieznajomymi oraz jak obronić się 

przed atakiem psa. Teatr jest 

doskonałym narzędziem do realizacji 

zadań poznawczych 

i wychowawczych. Spektakle 

teatralne to również świetna zabawa, 

która kształtuje wrażliwość dzieci i pozwala na rozwijanie wyobraźni. Interaktywny 

charakter projektu pozwala wciągnąć najmłodszych widzów w fabułę spektaklu i w 

ciekawy sposób przekazywać najistotniejsze treści.  Najważniejszym atutem 

projektu jest jego autentyczność – na scenie występują strażnicy, którzy na co dzień 

prowadzą działania profilaktyczne w krakowskich szkołach i przedszkolach. 

Przedstawienie otrzymało jedną z głównych nagród w konkursie „Słoneczniki 2015" 

Przedstawienie jest realizowane w ramach działań profilaktycznych Straży Miejskiej i 

jest bezpłatne. 

 

 

 

Cena za film – 12 zł od osoby, dla opiekunów zapewniamy 
darmowe bilety i kawę. 
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Kacper i Emma na Safari to kolejna część 
przygód dwójki przyjaciół, w niczym nie 

ustępująca swoim poprzedniczkom! 
Sympatyczni bohaterowie docenionej na 
całym świecie serii filmów powracają na 

ekrany kin, by przeżyć niecodzienną podróż! 
Tym razem wyjeżdżają do Afryki, gdzie 

zmierzą się z wieloma nowymi wyzwaniami. 
Ta urocza, pouczająca i przepięknie 
sfotografowana opowieść będzie gratką nie 

tylko dla wszystkich ciekawych świata dzieci, 
ale również dla każdego, nawet najbardziej 

wymagającego, nauczyciela. 

 

Kacper i Emma- Zimowe Wakacje 

Kacper i Emma, a wraz z nimi  Leo i Pani Królik, 
spędzają ferie zimowe u dziadka dziewczynki. 

Ferie okazują się wspaniałym czasem na naukę 
jazdy na nartach i zabawy w wybudowanym 
specjalnie dla nich igloo. Wszystko się zmienia, 

gdy pojawia się Peter. Chłopiec jest świetny we 
wszystkim, co robi, ma wiele talentów, co bardzo 

imponuje Emmie.  
 

 

 
 

 
 

 
 

Z poważaniem, 

 
Monika Stachowicz 

513 111 947, (12) 298 46 24, grupy.krakow@multikino.pl 
Multikino Kraków, ul. Dobrego Pasterza 128 
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