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4. Festiwal Filmów Młodego Widza 
WĘDRUJĄCE ALE KINO! 

3 – 17 Października 2013

Z wielką przyjemnością informujemy, że już w październiku 2013 roku odbędzie się 
4. Festiwal Filmów Młodego Widza Wędrujące Ale Kino! Impreza jest „walizkową” 
wersją Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! odbywającego 
się  od  ponad  40  lat  w  Poznaniu  (www.alekino.com).  

Wzorem  ubiegłych  lat  odwiedzimy  miejscowości  oddalone  od  wielkomiejskich  centrów 
kulturalnych,  by  pokazać  w  nich  najlepsze  filmy  dla  dzieci  i  młodzieży  z  całego  świata.  
Obok  seansów  filmowych  odbędą  się  konkursy  i  plebiscyty.   Wędrujące  Ale  Kino!  jest 
wydarzeniem  o  charakterze  niekomercyjnym  i  nieodpłatnym. W  programie  znajdą  się 
najciekawsze filmy z repertuaru poznańskiego festiwalu, które będą rywalizować o nagrodę 
miejscowej, dziecięcej publiczności. 

31. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!
1 – 8 grudnia 2013

Poznań

Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! w Poznaniu to największy 
festiwal filmowy dla młodego widza i jeden z najstarszych festiwali filmowych w Polsce. Co roku  
w projekcjach i wydarzeniach festiwalowych uczestniczy około 12 tysięcy widzów. Najmłodsi 
mają 2 lata – najstarsi są już dorośli. Każdy znajdzie w programie coś wyjątkowego dla siebie, 
także dorosły i  wymagający kinoman, jednak niezmiennie najwięcej filmów przeznaczonych 
jest dla dzieci i młodzieży. Widzowie Wędrującego Ale Kino! będą mieli szanse na nieodpłatny 
udział  w  grudniowej  edycji  tej  wspaniałej  imprezy  wraz  z  opiekunem –  aby  wygrać  taką 
nagrodę, trzeba wziąć udział w konkursie na najlepszą recenzję filmu obejrzanego podczas 
WAK!

ORGANIZATOR GENERALNY
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
tel. 61 646 44 70

WSPÓŁORGANIZATOR
Pracownia Ferment Kolektiv
Paulina Łosińska-Tomasik - producent wykonawczy
tel. kom: 0501 476 150
e-mail: paulina@fer  ment.com.pl  
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ORGANIZATORZY LOKALNI:

Fundacja „Gębiczyn”
Gębiczyn 24
64-700 Czarnków
tel./fax 67 255 13 99
fundacja@gebiczyn.org
http://www.gebiczyn.org/

Dom Kultury w Gołdapi
ul. Krótka 2
19-500 Gołdap
tel. 87 615 08 03
dkgoldap@o2.pl
http://kultura.mazury.pl

Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia, ul. 
Mickiewicza 27 m 64,
01-562 Warszawa, prowadząca Uniwersytet 
Powszechny w Teremiskach,
Teremiski 12, 17-230 Białowieża oraz
Teatr w stodole w Teremiskach,
Teremiski 30, 17-230 Białowieża
tel. (085) 681 29 90 
tel. kom. 600 808 433
e-mail: katarzyna.winiarska@teremiski.edu.pl 
www.teremiski.edu.pl

Krasnostawski Dom Kultury
Ul. Okrzei 10
22-300 Krasnystaw
tel./fax 82 576 22 18
tel. kom. 665 437 017
http://kultura.krasnystaw.pl
kultura@krasnystaw.pl

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka 
Matołka
ul. Kornela Makuszyńskiego 1
28-133 Pacanów
tel. 41 376 50 88
fax 41 376 50 72
tel. kom. 606 654 983
ecb@pacanow.eu
http://www.stolica-bajek.pl

Rydułtowskie Centrum Kultury „Feniks”
ul. Strzelców Bytomskich 9a
44-280 Rydułtowy
tel. 32 457 70 06
fax 32 410 33 84
biuro@rck.rydultowy.pl
http://www.rck.rydu  ltowy.pl  

Gminne Centrum Kultury i Ekologii w 
Cisnej
38-607 Cisna
tel. 13 468 64 65
informacja@cisna.pl
www.cisna.pl
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Pod linkiem znajdą Państwo fotografie do filmów: http://fermentkol.nazwa.pl/WAK-
2013_fotosy.zip

4. Festiwal Filmów Młodego Widza Wędrujące Ale Kino!

Program z opisami filmów

Filmy konkursowe – pełnometrażowe 

Alfie mały wilkołak 

Alfie the Little Werewolf

reż. Joram Lürsen

Holandia 2011, 98’

od 6-10 lat

Mały Alfie w noc swoich siódmych urodzin niespodziewanie zmienia się w małego wilczka. 
Chłopiec jest pełen wątpliwości, czy uda mu się ukryć prawdziwą tożsamość przed zastępczymi 
rodzicami i czy nadal będą chcieli być jego rodziną. Przybranemu bratu bardzo podoba się 
ta przemiana, jednak wrażliwy siedmiolatek nie chce być inny. Alfie boi się, że bliscy i koledzy  
nie zaakceptują jego odmienności. 

Lodowy smok 
Is Draken
reż. Martin Hogdahl
Szwecja 2012, 77’
od 10 lat
Film opowiada o 11-letnim Mikem i jego poszukiwaniach nowego domu. Chłopiec w czasie 
podróży na lodowym smoku przeżywa różne przygody. Zostaje właścicielem fabryki kotów, 
zaprzyjaźnia się z braćmi Bengt oraz Bertil, zakochuje się po raz pierwszy. 
W końcu przyjdzie mu odnaleźć swój prawdziwy dom.

Igor i podróż żurawi 
Igor and the Cranes' Journey
reż. Evgeny Ruman
Polska/Niemcy/Izrael 2012, 90’
od 9 lat
Igor, 11-latek, którego rodzice są po rozwodzie, podczas jednej z wizyt u ojca, ornitologa, 
jest świadkiem narodzin pisklęcia żurawia, któremu daje na imię Karl. Matka Igora decyduje 
się wyjechać do Izraela, by zacząć nowe życie. Ojciec chłopca wyrusza w podróż śladem 
migrujących żurawi. Pewnego dnia pisklę zostaje sierotą, małą i bezbronną. Igor tymczasem 
z trudem nawiązuje przyjaźnie w nowym kraju. Każdy z nich musi zmierzyć się z nowym 
wyzwaniem. „Igor i podróż żurawi” to piękna opowieść o sile przyjaźni.
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Marzenie Ivana 
El sueño de Ivan
reż. Roberto Santiago
Hiszpania/Meksyk/Kolumbia 2011, 101’
od 9 lat
Kiedy 11-letni Ivan usłyszał wiadomość o organizacji charytatywnego meczu piłki nożnej 
pomiędzy najlepszymi piłkarzami świata i drużyną złożoną z najbardziej utalentowanych dzieci 
na świecie, zapragnął się w niej znaleźć. Stanął jednak przed  trudnym zadaniem - musiał  
zmierzyć się ze znacznie wyższymi od siebie przeciwnikami… i nie tylko z nimi. Przed 
renomowanym meksykańskim trenerem ich drużyny postawiono nie lada wyzwanie – musiał 
stworzyć z gromady dzieciaków prawdziwy zespół. To opowieść o przyjaźni, sportowej postawie 
i młodzieńczej miłości.

Pokaz retrospektywny
Łowca ostatnie starcie 
reż. Jerzy Łukaszewicz, 
Polska 1993, 87’ 
od 9 lat
Janik to chłopiec, który jest zafascynowany grami komputerowymi. W przeddzień swoich 
10-tych urodzin dostaje od ojca kolejną grę, która ma mu wynagrodzić nieobecność rodzica 
w tym ważnym dniu. Przed wyjazdem ojciec obiecuje chłopcu, że wróci wtedy, kiedy Janik 
zakończy grę zwycięstwem. Chłopiec zaczyna grać, niespodziewanie odkrywa, że rozgrywka 
toczy się równocześnie na ekranie komputera i w życiu.

Pokaz pozakonkursowy
Śmierć superbohatera
reż. Ian Fitzgibbon
Irlandia, Niemcy 2011, 97’
Od 14 lat
Historia śmiertelnie chorego Donalda, który próbuje sobie poradzić z chorobą 
i jednocześnie żyć pełnia życia. Chłopiec ma niesamowity talent do animacji długopisem. 
W jego narysowanym, mrocznym świecie niezwyciężony superbohater walczy 
ze śmiertelnym wrogiem i jego seksowną pomocniczką. Bohater kreskówek Donalda 
jest niezniszczalny i niezdolny do miłości, on sam jest kruchy i spragniony miłości. 
To przejmująca historia niezwykłego nastolatka, który udowadnia, że najważniejsze 
nie jest to, jak umierasz, ale jak żyjesz.
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Zestaw krótkich metraży – filmy aktorskie dla gimnazjów i dorosłych (od 14 lat)

Bear me

reż. Kasia Wilk

Polska 2012, 6’

To historia Lili, w której główna bohaterka i narratorka opowiada o swoich przygodach z misiem, 
którego poznała na przystanku autobusowym. Dziewczynka w dowcipny sposób pokazuje relacje między 
człowiekiem a zwierzęciem.

Luminaris

reż. Juan Pablo Zaramella

Argentyna 2011, 6’

W świecie opowiedzianym, kontrolowanym i mierzonym światłem, pewien pracownik fabryki żarówek 
ma plan. Czy jego pomysł stanie się na tyle rewolucyjny, by odmienić jego życie? A może skieruje jego 
uwagę w zupełnie innym kierunku?

Na plaży 

On the Beach

reż. Marie-Elsa Sgualdo 

Szwajcaria 2012, 17’

Piętnastoletnia Sara z bratem spędza wakacje u matki, która od nich odeszła, ponieważ ojcu zależy, 
by dzieci miały kontakt z mamą. Kobieta mieszka na kempingu. Jej córka wypoczywając na pobliskiej 
plaży odkrywa skomplikowany świat relacji jakie łączą ludzi.

Kojot 

Coyote

reż. Jędrzej Bączyk

Polska 2012, 30’

Adaś obiecał sobie, że straci dziewictwo z kobietą, w której się zakocha. Zakochuje się w Marysi. 
By jej zaimponować, zakłada zespół – przypadek sprawia, że punkrockowy. Okazuje się jednak, 
że punkowa rzeczywistość nijak przystaje do romantyków. Prosty, barwnie opowiedziany film 
o punkrocku, miłości i ideałach młodości.

Zing 

reż. Kyra Buschor, Cynthia Collins

Niemcy 2011, 8’

Każdego dnia Pan Grimm zajęty jest zabieraniem ludziom życia. Pewnego dnia jego monotonną 
egzystencję przerywa dzwonek do drzwi. To dziewczynka, która chce, by jej kot odzyskał życie. 
Nie wie jednak, że jej życie to kolejna pozycja na liście Pana Grimm’a.
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ZESTAW ANIMACJI dla najmłodszych – przedszkola (5-6 lat)

Ptaszek i liść 

Der kleine Vogel und das Blatt

reż. Lena von Döhren 

Szwajcaria 2012, 4’

Mały ptaszek i liść mieszkają w wielkim lesie. Pewnego dnia, wczesną zimą nadchodzi czas, aby liść 
odleciał. Ptaszek podąża za swoim przyjacielem, nie zauważa jednak czającego się na niego lisa.

Doron Coron 

reż. Yuichi Ito

Japonia 2012, 3’

Doron Coron jest chłopcem powstałym z brudu, który budzi się do życia w nieoczekiwany sposób. 
Po opuszczeniu rodzinnego miasta, Doron Coron spotyka różnego rodzaju stworzenia.

Zielona wysypka Miriam 

Miriami rohelised täpid

reż. Pritt Tender

Estonia 2012, 5’

Mały braciszek Miriam choruje, przez co skupia uwagę całej rodziny. Miriam jest smutna. By zwrócić 
na siebie uwagę, udaje, że jest chora i maluje sobie plamy na twarzy. 

Zajączek Parauszek 

reż. Krzysztof Brzozowski, Jacek Łechtański, Mihaly Gyoerik, Pascal Forney, 
Luc Toutounghi

Polska 2010, 5’

od 5 lat

Mały zajączek – Parauszek, mieszka wraz z grupą przyjaciół w krainie zwanej Naszym Lasem. Przygody 
dziewiątki małych bohaterów obserwuje wszechwiedząca, mądra Sowa Uhu, komentując wydarzenia 
z dorosłego punktu widzenia.

Symfonia straszydeł 

Monstersymfonie

reż. Kiana Naghshineh

Niemcy 2012, 6’

Straszydła wydają się okropne i przerażające, ale kiedy się z nimi zaprzyjaźnisz, okazują się całkiem 
życzliwe i przyjemne. Może zechciałyby coś zaśpiewać?
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Prezent Astona 

Astons presenter

reż. Uzi Geffenblad, Lotta Geffenblad

Szwecja 2012, 9’

Aston z niecierpliwością czeka na swoje urodziny. By umilić sobie ten niemiłosiernie nużący i długi czas 
tworzy prezenty ze wszystkiego, co wpadnie mu w ręce. Ku jego zdumieniu okazuje się, że czasami 
rzeczywiste upominki nie są tymi najlepszymi.

Tylko trochę 

Bara lite

reż. Alicja Bjork Jaworski 

Szwecja 2012, 9’

W pogodny dzień mała świnka wybiera się nad jezioro. W drodze spotyka jeża, z którym nikt nie chce 
się bawić, bo nie ma wystarczającej ilości kolców. Kolejno napotkane zwierzątka mają podobny kłopot, 
są inne. Mądra przypowieść o inności i tolerancji.

Wysoko nad niebem 

High above the sky

reż. Shaun Clark, Kim Noce

właściciel praw MEW LAB, 

Wielka Brytania 2012, 3’

od 6 lat

Pewnego dnia mały Leo budzi się i zaczyna krzyczeć. Nie zastanawiając się długo tata zabiera go ze sobą 
do sklepu. Malec, uraczywszy się cukierkami, znajduje zabawkę przypominającą rakietę, zasypia w niej 
i rozpoczyna niezwykłą przygodę.
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Teremiski / 
Białowieża: 3-5 października
Cisna: 3-6 października
Krasnystaw: 7-9 października
Gołdap: 7-9 października
Pacanów: 10-12 października
Gębice /
Czarnków: 14-16 października
Rydułtowy: 15-17 października
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