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Pokazy dla uczniów 
i  opiekunów w dniach 
4 oraz 7-10.11 .2016 r.

Najmłodszych widzów 
z rodzicami zapraszamy 
także do kina Luna na 
bajkowe weekendy 
w dniach 5-6 oraz 12-13 
l i stopada,  którym 
towarzyszyć będę l i czne 
warsztaty,  konkursy,  
pokazy,  gry i  zabawy!
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Bajka przeniesie widzów w czasy Rusi Kijowskiej, która słynęła z odważnych bohaterów 
i złych rozbójników. Rozbójnik-Słowik kradnie kniaziowi skarbiec. Na poszukiwanie zaginio-
nych kosztowności wyrusza odważny Ilja Muromiec, któremu towarzyszy sam kniaź. Przed 
nimi bardzo niebezpieczna droga, jednak ani spryt, ani perfidia Rozbójnika nie mogą przezwy-
ciężyć dobroci i duchowej siły rosyjskiego bohatera.

Opowieść o niegrzecznej dziewczynce Saszy, której rodzice nieświadomie zażyczyli sobie  
z okazji Nowego Roku, aby zamiast niej pojawiło się u nich grzeczne dziecko. Zanim wybiła 
północ, na progu ich mieszkania zjawiła się więc obca, ale grzeczna dziewczynka, a Sasza w 
magiczny sposób przeniosła się do bajkowej Krainy Grzecznych Dzieci na ponowne wycho-
wanie. 

Wasilisa – córka cara, to dziewczyna wspaniała, piękna i mądra, jednak nie spiesząca się do 
wyjścia za mąż. Jej ojciec postanowił więc wydać córkę za pierwszego napotkanego carewi-
cza. Iwan z sąsiedniego carstwa,aby poślubić carównę musi przejść ciężką próbę. Wraz ze 
swoim pomocnikiem Szarym Wilkiem wyrusza więc w daleką podróż po carstwie.

Tym razem trzej bohaterowie za sprawą intrygantów podstępnej Baby Jagi lądują za sied-
mioma morzami na wyspie zamieszkanej przez tubylców i strasznego Gomuma. Podczas 
ich nieobecności kupiec Koływan wraz z Babą Jagą pragną zawładnąć carstwem i ode-
brać  władzę Kniaziowi Kijowskiemu. Pechowemu władcy spieszą z pomocą koń Juliusz, 
żony trzech bohaterów oraz ich liczni krewni.

Nadworny koń Gajusz Juliusz Cezar przypadkowo podsłuchuje rozmowę bojarów o plano-
wanym spisku przeciwko Kniaziowi Kijowskiemu. Cóż począć? Trzej bohaterowie są daleko 
– polują na rozbójnika Potanię, Gorynycz jest na urlopie, a wojsko na ćwiczeniach… Jeśli źli 
bojarzy planują zawładnąć światem, to kto zdoła go ocalić? 

Pierwszy rosyjski animowany historyczny film fantasy. Fikcja splata się w nim z faktami  
i przenosi widzów do dawnej Moskwy, czasów Piotra I. Słynny towarzysz cara, uczony  
i wynalazca, hrabia Jakub Bruce, to mag i Czarodziej Równowagi. Wieża Suchariewa jest dla 
niego pracownią, laboratorium i domem. W zagadkowej wieży znajdują się Wrota do Ma-
gicznych Światów, które ochrania.

CENA BILETU – 7 ZŁ
oraz  bezpłatne wejście
dla opiekunów (1 osoba 
dorosła na 10 uczniów).

4 XI (PT.) GODZ. 9:00 „ILJA MUROMIEC I SŁOWIK-ROZBÓJNIK”
4 XI (PT.) GODZ. 9:30 „KRAINA GRZECZNYCH DZIECI”
7 XI (PON.) GODZ. 9:00 „IWAN CAREWICZ I SZARY WILK”
8 XI (WT.) GODZ. 9:30 „TRZEJ BOHATEROWIE NA ODLEGŁYCH BRZEGACH”
9 XI (ŚR.) GODZ. 9:00 „TRZEJ BOHATEROWIE. MISJA KONIA”
10 XI (CZW.) GODZ. 9:30 „CZARODZIEJ RÓWNOWAGI. TAJEMNICA WIEŻY
                                          SUCHARIEWA”
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