
Półkolonie i ferie zimowe
dla najmłodszych w multikinie

Najlepsi przyjaciele, Kacper i Emma, i ich pluszowi towarzysze – Leo i Pani Królik 
– spędzają wakacje w Afryce. Mama Emmy pomaga przyjaciółce w klinice dla 
zwierząt. Gdy przyjaciele ruszają z nowo poznaną koleżanką, Tiri i jej pluszowym 
Żółwiem na safari, znajdują samotne lwiątko. Chcąc mu pomóc, przywożą je do 
kliniki. Gdy Emma odkrywa, że młody lew tęskni za swoją mamą, całą drużyną 
ruszają na jej poszukiwania. Czy im się uda?

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. Kacper próbuje podjąć rywalizację. Czy 
to dobra droga, by zaimponować Emmie?

Boże Narodzenie jest coraz bliżej i przedszkolaki przygotowują się na ten 
wyjątkowy czas. Zarówno w domu, jak i w przedszkolu panuje już świąteczna 
atmosfera. Emma czeka również na szczeniaczki Bassy, które lada chwila mają 
się pojawić na świecie. Jednak nie wszystko idzie według planów. Dziadek 
Emmy chce wyjechać do domku na wsi razem z Esther i jej siostrą. No i na 
dodatek wciąż nie ma śniegu. Emma wpada na pomysł, by napisać list do 
Świętego Mikołaja.

Emma i Kacper poznają się w przedszkolu i od razu zaprzyjaźniają. Spędzają 
razem dużo czasu, bawią się maskotkami i uciekają do świata wyobraźni. 
Podczas wycieczki do remizy strażackiej, ginie ulubiony pluszak Emmy, pani 
Królik. Rozpoczynają się poszukiwania utraconej maskotki.

Czas trwania f ilmu: 74 min.    

Czas trwania f ilmu: 73 min.    

Czas trwania f ilmu: 73 min.    

Czas trwania f ilmu: 75 min.    

KACPER I EMMA - NAJLEPSI PRZYJACIELE

MAGICZNE ŚWIĘTA KACPRA I EMMY

KACPER I EMMA - ZIMOWE WAKACJE

KACPER I EMMA NA SAFARI
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W ramach wizyty W kinie dzieci:
- oglądają wybrany film fabularny o przygodach Kacpra i emmy,

- biorą udział w wycieczce po kinie i odkryWają jego magiczne zakątki,
- oglądają specjalnie Przygotowany film edukacyjny nt. kinowego savoir vivre’u 

i zasad bezpieczeństwa podczas Wizyty w kinie
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W kinie nie martwimy się o pogodę. Wystarczy apetyt na kino, by bawić się doskonale.
Grupy zorganizowane pełne ciekawskich małych kinomanów zapraszamy do zwiedzania Kina!

Jak to się dzieje, że na wielkim ekranie możemy oglądać przygody ulubionych bohaterów? Jak powstaje popcorn? 
Ile osób mieści się na największej sali?

Na te i inne dociekliwe pytania odpowiemy podczas niezwykłej podróży po kinie.



gra w kino
Półkolonie i ferie zimowe w multikinie

W ramach gry W kino dzieci:
- oglądają wybrany film fabularny,

- biorą udział w wycieczce po kinie w formule gry fabularnej,
- uczestniczą w konkursie zagadeK filmowych,

- oglądają specjalnie Przygotowany film edukacyjny nt. tajemnic kina.

W kinie nie martwimy się o pogodę. Wystarczy apetyt na kino, by bawić się doskonale.
Niezależnie od śniegów i mrozów, zapraszamy grupy zorganizowane do gry w kino!

Zagadki i tajemnice filmowe, zwiedzanie najskrytszych zakamarków kina, demistyfikacja filmowej iluzji!
Bądźcie jak Sherlock Holmes lub jak Lasse i Maja – zobaczcie to, czego nie zobaczą inni! 

Do małego miasteczka Valleby ma przyjechać ekipa prestiżowego domu 
aukcyjnego. Tymczasem, jak wieść niesie, z więzienia wyszedł właśnie 
niezwykle sprytny złodziej sztuki o pseudonimie Sztuka Cienia. Komendant 
policji instaluje w muzeum, gdzie przechowywane będą obiekty aukcyjne, 
najwyższej klasy alarmy. Gdy jednak obiekty aukcyjne zaczynają znikać jeden 
po drugim, jedyna nadzieja w młodych detektywach Lassem i Mai. Czy odnajdą 
skradzione przedmioty?

W małym szwedzkim miasteczku Valleby trwają gorączkowe przygotowania do 
ślubu dwojga właścicieli miejscowej kawiarni – Dina Paniniego i Sary Bernard. 
Młodzi detektywi Lasse i Maja pomagają swoim przyjaciołom z kawiarni w 
przygotowaniach do uroczystości. Kiedy jednak do Valleby przybywają krewni 
pary młodej, okazuje się, że należą do zwalczających się nawzajem sycylijskich 
mafii. Sytuacja robi się tym bardziej gorąca, że z sejfu ginie drogocenny klejnot 
jednej z rodzin.

Młodzi detektywi Lasse i Maja odnajdują w podziemiach kościoła tajemniczą 
szkatułę wraz z jeszcze bardziej tajemniczym listem. Szkatuła, należąca do 
rodziny von Broms, przeleżała w podziemiach 250 lat. Wkrótce do Valleby 
przybywają potomkowie Alexandra von Broms, który ją tam ukrył. Każdy 
z nich rości sobie prawa do szkatuły, której jednak nie udaje się otworzyć. 
Jednocześnie zaczynają ginąć cenne złote sygnety należące do członków 
rodziny von Broms, a w końcu sama szkatuła. Każdy z von Bromsów wydaje się 
być podejrzany, a przecież wyraźnie ze sobą rywalizują. Czy Lassemu i Mai uda 
się rozwikłać tę zagadkę? I co tak naprawdę kryje się w szkatule?

Czas trwania f ilmu: 80 min.    

Czas trwania f ilmu: 80 min.    

Czas trwania f ilmu: 80 min.    

BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO I MAI. 
SEKRET RODZINY VON BROMS

BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO I MAI. 
STELLA NOSTRA

BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO I MAI. 
CIENIE NAD VALLEBY
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Bailey, czworonożny bohater tej opowieści nie ma wątpliwości: 
jego psie życie ma sens tylko u boku pewnego chłopca o imieniu 
Ethan. Gdy obaj są szczeniakami, wszystko sprowadza się do 
zabawy. Nadchodzi jednak moment, w którym drogi przyjaciół się 
rozchodzą, a życie Ethana przestaje rozpieszczać. Wtedy Bailey 
musi wykazać się nadpsią siłą, by odnaleźć przyjaciela i podać mu 
pomocną łapę.

Syn bohaterskiego Tannera, mały Niki, postanawia iść w ślady 
ojca i zostać pogromcą smoków. Na przekór zakazom taty 
opuszcza rodzinną wioskę i wyrusza na poszukiwanie przygód. 
W trakcie niezwykłej podróży, wiodącej ze świata ludzi przez 
krainę magii, spotka nowych przyjaciół. Razem będą musieli 
stawić czoła ostatniemu smokowi świata.

© 2016 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC.

Batman, Robin i Joker w kontynuacji przebojowego 
animowanego hitu „LEGO: Przygoda”! Tym razem złożony 
z klocków LEGO Mroczny Rycerz z Gotham musi obronić swoje 
miasto przed zakusami nikczemnego Jokera. Na szczęście ma 
sprzymierzeńców w postaci sieroty Robina, córki komisarza 
Gordona - Barbary oraz wiernego kamerdynera Alfreda.

11-letnia Felicja od zawsze marzy o tym, by zostać baleriną. 
Razem z najlepszym przyjacielem, spryciarzem Wiktorem 
ucieka z sierocińca, by spróbować swych sił w paryskiej 
szkole baletu. Dzięki swej pasji, urokowi i talentowi trafia pod 
opiekuńcze skrzydła dawnej gwiazdy baletu Madame Odetty. 
Droga do realizacji marzeń wiedzie bohaterów szlakiem 
pełnym przygód i zawirowań, gdzie o sukcesie decydują 
nie tylko umiejętności, ale także wiara i wsparcie ze strony 
przyjaciół.

Data premiery: 20.01.2017r.

Data premiery: 10.02.2017r.

Data premiery: 27.01.2017r.

Data premiery: 17.02.2017r.

BALERINA

LEGO BATMAN: FILM

OSTATNI SMOK ŚWIATA

BYŁ SOBIE PIES
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