
Kino „Bajka” zaprasza do uczestnictwa w akcji Zima w mieście ‘23, podczas której będą prezentowane

seanse filmowe dla dzieci w języku polskim i w języku ukraińskim

Tytuł wydarzenia
Bajkowe ferie w Kinie „Bajka”

Opis 
Filmy wyświetlane będą w dni powszednie o godzinie 10:30 – w polskiej wersji językowej w sali „czerwonej”
i o godz. 10:45 – w ukraińskiej wersji językowej w sali „niebieskiej”. Po filmach organizowane będą wspólne
integracyjne warsztaty i konkursy tematyczne.

Termin/ Czas trwania/ Data i Godzina wydarzenia
16.01.2023 (pon.) - godz. 10.30 - „Kopciuszek i kamień życia”  (animowany, USA, 86’)
                              - godz. 10.45 - „Klara Muu!”  (animowany, Norwegia; 66’)
17.01.2023 (wt.)    - godz. 10.30 -„Bella i Sebastian. Nowe pokolenie”  (familijny, Francja, 96’)

    ..  - godz. 10.45 - „Filonek Bezogonek”  (animowany, Szwecja, 67’)
18.01.2023 (śr.)    - godz. 10.30 - „King: mój przyjaciel lew” (familijny, Francja, Belgia, 105’)

        - godz. 10.45 - „Guliwer” (animowany, Ukraina, Cypr; 90’)
19.01.2023 (czw.) - godz. 10.30 - „Nel i tajemnica kurokota” (animowany, Francja, 100’)

        - godz. 10.45 - „Jakub, Mimmi i gadające psy” (anim., Polska, Łotwa, 70’)
20.01.2023 (pi.)    - godz. 10.30 - „Kot w butach. Ostatnie życzenie” (animowany, USA, 100’)

        - godz. 10.45 - „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai: Pierwsza tajemnica” 
(familijny, Szwecja; 95’)

23.01.2023 (pon.) - godz. 10.30 - „Uwolnić Poly” (familijny; Francja, Belgia, 102’)
        - godz. 10.45 - „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai: Rabuś z pociągu” 

(familijny; Szwecja, 82’) 
24.01.2023 (wt.)   - godz. 10.30 - „Kot w butach. Ostatnie życzenie” (animowany, USA, 100’)
                             - godz. 10.45 - „Wielka wyprawa Molly” (animowany, Niemcy, 72’)
25.01.2023 (śr.)    - godz. 10.30 - „Kot w butach. Ostatnie życzenie” (animowany, USA, 100’)
                             - godz. 10.45 - „Operacja człowiek w czerni” (familijny, Norwegia, 82’)
26.01.2023 (czw.) - godz. 10.30 - „Jeżyk i przyjaciele”(animowany, Niemcy, 89’)

        - godz. 10.45 - „Operacja Mumia”(familijny, Norwegia, 74’ )
27.01.2023 (pi.)    - godz. 10.30 „Zadziwiający kot Maurycy” (anim., Niemcy, W. Bryt., 93’)

        - godz. 10.45 „Jestem William” (familijny, Dania, 86’)

Wiek/Liczba uczestników
6 – 15 lat

Koszt
Do darmowej dystrybucji wśród dzieci mieszkających w Lublinie (dla grup i osób indywidualnych)
przeznaczono 718 biletów. Bilety indywidualne wydawane są w kasie kina przed każdym seansem
filmowym w danym dniu. 



2 [Wpisz tekst]

Bilety na seanse filmowe w ukraińskiej wersji językowej (390 biletów) wydawane są w kasie kina 
przed każdym seansem filmowym w danym dniu. Bezpłatne bilety będą wydawane do 
wyczerpania limitów. 
Cena biletu na seanse filmowe w polskiej wersji językowej po wyczerpaniu limitu: grupowe: 14 zł, 
ulgowe: 17,00 zł, normalne: 20,00 zł.
Akcja Bajkowe ferie w Kinie „Bajka” została sfinansowana ze środków przekazanych przez 
Towarzystwo Wspierania Partnerstwa Miast Münster-Lublin z Münster w Niemczech – miasta 
partnerskiego Lublina. 

Zapisy
Od 5 stycznia 2023 r. w godzinach pracy kina „Bajka”; bilety indywidualne wydawane będą w kasie
kina przed każdym seansem filmowym w danym dniu.

Uwagi 
brak

Miejsce wydarzenia/Dzielnica

Kino „Bajka”, ul. I. Radziszewskiego 8, 20-039 Lublin

Kontakt
Zgłoszenia  dla  grup  zorganizowanych  przyjmujemy  pod  nr.  Tel.  602-436-094;   81  533-88-72;   e-mail:
kinobajka@o2.pl 
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