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Najmłodszych widzów z rodzicami zapraszamy także do
kina Luna na bajkowe weekendy w dniach 7-8 oraz 14-15
listopada, którym towarzyszyć będą liczne warsztaty,
konkursy, pokazy, gry i zabawy!

Karolina Michałowska, 360stopni

Pokazy dla uczniów
i opiekunów w dniach
6 oraz 9-13 listopada

REPERTUAR*
CENA BILETU – 7 ZŁ
oraz bezpłatne wejście
dla opiekunów (1 osoba
dorosła na 10 uczniów).
zmiany
*istnieje możliwość
godziny seansu

6 XI (pt.) godz.10:00 „TRZEJ BOHATEROWIE I SZAMACHAŃSKA CARYCA”
9 XI (pon.) godz. 9:00 „TRZEJ BOHATEROWIE NA ODLEGŁYCH BRZEGACH”
10 XI (wt.) godz. 9:00 „TRZEJ BOHATEROWIE. MISJA KONIA”
10 XI (wt.) godz. 10:30 „KRAINA GRZECZNYCH DZIECI”
12 XI (czw.) godz. 9:00 „CZARODZIEJ RÓWNOWAGI. TAJEMNICA WIEŻY SUCHARIEWA”
13 XI (pt.) godz. 10:00 „KRÓLOWA ŚNIEGU 2”
„TRZEJ BOHATEROWIE I SZAMACHAŃSKA CARYCA” 5+
Szamachańska Caryca – wschodnia piękność – dla której odchodzą od zmysłów zarówno carowie, jak i zwykli śmiertelnicy, tym razem za swój cel obrała Kniazia Kijowskiego. Zakochany
na zabój gotów jest on oddać Carycy swoje Księstwo. Tragedii mogą zapobiec trzej znani Bohaterowie – Alosza Popowicz, Dobrynia Nikiticz i Ilja Muromiec.

„TRZEJ BOHATEROWIE NA ODLEGŁYCH BRZEGACH” 5+
Tym razem Trzej Bohaterowie, za sprawą intrygantów podstępnej Baby Jagi, lądują za
siedmioma morzami na wyspie zamieszkanej przez tubylców i strasznego Gomuma. Podczas ich nieobecności kupiec Koływan wraz z Babą Jagą pragną zawładnąć carstwem
i odebrać władzę Kniaziowi Kijowskiemu. Na pomoc pechowemu władcy przychodzi koń Julij,
żony Trzech Bohaterów oraz ich liczni krewni.

„TRZEJ BOHATEROWIE. MISJA KONIA” 5+
Nadworny koń Gajusz Julij Cezar przypadkowo podsłuchuje rozmowę bojarów o planowanym spisku przeciwko Kniaziowi Kijowskiemu. Cóż począć? Trzej Bohaterowie są daleko –
polują na rozbójnika Potanję, Gorynycz jest na urlopie, wojsko na ćwiczeniach… Jeśli źli bojarzy planują zawładnąć światem, kto go zdoła ocalić? Kim jest nieustraszony bohater, który
przybędzie na ratunek?

„KRAINA GRZECZNYCH DZIECI” 6+
Opowieść o niesfornej Saszy, której rodzice na Nowy Rok nieświadomie zażyczyli sobie, by zamiast niej pojawiła się u nich jakaś grzeczna dziewczynka. Przed północą na progu ich mieszkania zjawia się obca, posłuszna dziewczynka, a Sasza
w magiczny sposób przenosi się do bajkowej Krainy Grzecznych Dzieci na ponowne wychowanie.

„CZARODZIEJ RÓWNOWAGI. TAJEMNICA WIEŻY SUCHARIEWA” 6+
Magiczna bajka, której wydarzenia rozgrywają się w Moskwie czasów cara Piotra I. Jednym
z głównych bohaterów jest hrabia Jakow Brjus – towarzysz Piotra I, Czarodziej Równowagi.
Wieża Suchariewa, w której w XVIII wieku znajdowało się laboratorium Brjusa, to miejsce
o ogromnym znaczeniu: od niej zaczynają się wszystkie przygody bohaterów, a co najważniejsze, to właśnie w niej znajduje się wejście do Magicznych Światów.

„KROLOWA ŚNIEGU 2” 5+
Próżny troll Orm od dawna marzy, by zostać bohaterem i wreszcie nadarza mu się ku temu
okazja – północny wiatr grozi światu wieczną zimą i porywa Maribiel. Królestwo trolli i ręka
księżniczki przypadną temu, kto oswobodzi ją ze śnieżnej niewoli. Niegdyś już Orm zwyciężył
zimę z pomocą przyjaciół, lecz teraz chce działać w pojedynkę. Wierni przyjaciele – odważna
Gerda, nieśmiały Kaj, zaradna Alfida i wesoła Łuta – nie zostawią jednak Orma w potrzebie.
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