
5. Festiwal Filmów Młodego Widza  
WĘDRUJĄCE ALE KINO!  

25 września – 11 października 2014 

www.wedrujace-alekino.com 



Z wielką przyjemnością informujemy, że już we wrześniu i październiku 2014 roku odbędzie się  

5. 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. W tegorocznej edycji chcieliśmy przypomnieć kultowy film dla dzieci Akademia Pana 

Kleksa w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego, w 30-tą rocznicę jego kinowej premiery! 

 
32. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! 

30 listopada – 7 grudnia 2014 
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 Ogólnopolskim Konkursie na Jurora Dziecięcego Ale Kino! – szczegóły konkursu na stronie: 

www.alekino.com/aktualnosci/zostań-jurorem   

 

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@ferment.com.pl 
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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 
   
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 
  

ORGANIZATORZY  
LOKALNI 

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 
 
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.rydultowy.pl 
  
Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej 
38-607 Cisna 
tel. 13 468 64 65 
informacja@cisna.pl 
www.cisna.pl 
 
Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna 
Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie 
ul. Długa 20A 
83-031 Cieplewo, 
tel, 58 682 85 78; 728 415 570 
oksibp@pruszczgdanski.pl 
www.pruszczgda.pl 
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Pod tym linkiem znajdą Państwo fotografie do filmów: 
 http://fermentkol.nazwa.pl/FOTOSY_WAK_2014.rar   
   

Filmy konkursowe – pełnometrażowe  
  
Moja mama jest w Ameryce i spotkała Buffalo Billa 
reż.Marc Boréal, Thibaut Chatel 
Francja 2013, 76' 
od 6 lat 
  
6-letni Jeane i jego młodszy brat zostają pod opieką niani kiedy ich tata pracuje. Mama chłopców 
podróżuje po świecie, przesyła im pocztówki z różnych zakątków świata. Jean rozpoczyna naukę  
w szkole i musi stawić czoła dokuczającym mu kolegom oraz trudnej rodzinnej sytuacji, pomaga mu  
w tym jego bogata wyobraźnia. 
  
  
Kasper i Emma – najlepsi przyjaciele 
reż.Arne Lindtner Næss 
Norwegia 2013, 74 
od 5 lat 
  
Emma za 5 dni kończy 5 lat i marzy o tym, by na urodziny dostać psa. Kacper idzie po raz pierwszy do 
przedszkola. Dziewczynka pomaga koledze odnaleźć się w nowym miejscu, tak rozpoczyna się 
niezwykła przyjaźń. Wyjątkowo mądry i udany film dla najmłodszych. 
  
  
Felix 
reż. Roberta Durrant 
RPA 2013, 97' 
od 10 lat 
  
13-letni czarnoskóry Felix zdobywa stypendium w prywatnej elitarnej szkole. Jego matka ciężko 
pracuje, by zapewnić mu dobrą edukację. Felix marzy by zostać saksofonistą jak jego zmarły ojciec. 
Optymistyczna opowieść o wytrwałości w spełnianiu marzeń, z dużą dawką wspaniałej muzyki. 
  

PROGRAM Z OPISAMI FILMÓW 

www.wedrujace-alekino.com 
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Eskil i Trynidad 
reż. Stephan Apelgren 
Szwecja 2013, 98' 
od 10 lat 
  
Ojciec Eskila jest inżynierem zajmuje się naprawami w elektrowniach, często zmieniają miejsce 
zamieszkania. Eskilowi trudno się z kimś zaprzyjaźnić. Przynależność do drużyny hokejowej  
nie sprawia mu przyjemności jego pasją są statki i marynistyka. Co zmieni w jego życiu kolejna 
przeprowadzka?   
  
  

Pokaz pozakonkursowy 
  
Trzymaj się 
reż. Justin Simms 
Kanada 2013, 93' 
od 12 lat 
  
Po śmierci rodziców nad 14-letni Michaelem opiekę przejmuje surowy wuj Ted. Jim, kuzyn Michaela 
boi się własnego ojca, ucieka w świat komiksów, które rysuje. Po kolejnej awanturze Michael z Jimem 
uciekają z domu. Przygody chłopców scementują ich przyjaźń. Sentymentalny film drogi, którego akcja 
toczy się w pięknych krajobrazach Nowej Fundlandii w Kanadzie. 
  
  

Pokaz retrospektywny 
  
Akademia Pana Kleksa 
reż. Krzysztof Gradowski 
Polska 1983, 81' 
od 9 lat 
  
Minęło 30 lat od premiery! 
  
Kultowy tytułowy bohater - Pan Kleks - niebanalny nauczyciel, który w codziennych czynnościach 
potrafi dostrzec coś cennego, pasjonującego i pożytecznego. A nudną codzienność przenieść w świat 
baśni. Z szarego podwórka Adaś Niezgódka trafia właśnie do Akademii Pana Kleksa i rozpoczyna swoją 
przygodę, która pozwoli mu wreszcie uwierzyć w siebie. 
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ZESTAW ANIMACJI dla najmłodszych – przedszkola 
czas trwania zestawu 47' 

  
Okno 
reż. Camille Muller 
Szwajcaria 2012, 5' 
  
Mały chłopiec zamiast bawić się z dziećmi woli czytać książki, bo wprowadzają go w świat marzeń, 
który uwielbia. Pewnego dnia poznaje swoją rówieśniczkę i zdaje sobie sprawę,  że nie przypomina 
bohatera czytanej przez siebie książki, a świat wokół wcale nie jest nudny. 
  
Gdzie się chowasz? 
Reż. Victoria Musci, Nadia Abate, Francesco Forti 
Włochy 2013, 6' 
  
Gdzie chowają się dzieci, zanim przyjdą na świat? Czteroletni Peter wraz z przyjaciółmi trochę na 
poważnie, a trochę na żarty, poszukuje odpowiedzi na nurtujące ich pytanie. Film powstał  w oparciu  
o pomysły dzieci z przedszkola San Salvatorio w Turynie. 
  
Pamiętnik Florki, Cień 
reż. Janusz Martyn 
Polska 2013, 11' 
  
Mała Florka nie potrafi znaleźć przyjaciółek, mama namawia ją na zabawę przed domem.  Jest 
słoneczny dzień, Florka jest zaniepokojona wydaje się jej, że ktoś wciąż za nią podąża. Szybko 
odkrywa, że to jej własny cień i zaczyna się z nim bawić. 
  
Miejsce na miotle 
reż. Jan Laucher, Max Lang 
Wielka Brytania 2012, 25' 
  
Historia czarownicy, która zaprasza na swoją miotłę spore stadko zwierząt, to nie podoba się jej kotu. 
Nowi towarzysze ratują czarownicę przed strasznym smokiem, a ona odwdzięcza się im piękną nową 
miotłą, na której znajdzie się miejsce dla każdego.  
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