
NOVEKINO PRZEDWIOŚNIE ZAPRASZA NA

BILETY 
15 ZŁOTYCH!

BILETY 
15 ZŁOTYCH!

POKAZY W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ  
O GODZINIE 11:00
BEZPŁATNE ANIMACJE, SPEKTAKLE  
I WARSZTATY PRZYGOTOWANE  
PRZEZ TEATR FORM WIELU.

SIERPIEŃ 2020

1 - 2 sierpnia
SONIC. SZYBKI JAK 
BŁYSKAWICA dubbing

GRY I ZABAWY WYŚCIGOWE

8 - 9 sierpnia
SAMSAM dubbing

POKAZ BANIEK MYDLANYCH

15 - 16 sierpnia
SCOOBY - DOO dubbing

GRY I ZABAWY DETEKTYWISTYCZNE 
ZE SCOOBYM I FREDEM

22 - 23 sierpnia
SOLAN I LUDWIK.  
MISJA KSIĘŻYC dubbing

POKAZ NAGRANIA SPEKTAKLU  
„LEGENDA O DIABELSKIM KAMIENIU” 
W RAMACH PROJEKTU  
„ZAKURZONE LEGENDY”

29 - 30 sierpnia 
O CZYM MARZĄ 
ZWIERZĘTA dubbing

POKAZ BANIEK  
MYDLANYCH

ANIMACJE I ZABAWY BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ  
DLA GRUPY PRZYNAJMNIEJ PIĘCIORGA DZIECI



1 - 2  S I ERPN IA  SON I C .  S ZYBK I  JAK  B ŁYSKAW ICA  d ubb i n g  - Historia 
najszybszego na świecie jeża Sonika, który próbuje odnaleźć swoje miejsce na nowej planecie – 
Ziemi. W filmie – łączącym grę aktorską z niesamowitą animacją – Sonic i jego nowy przyjaciel 
Tom (James Marsden) łączą siły, by stanąć oko w oko z geniuszem zła – doktorem Robotnikiem 
(Jim Carrey), planującym przejąć kontrolę nad światem.

GRY I  ZABAWY WYŚC I GOWE

8-9  S I ERPN IA  SAMSAM dubb i n g  - Młody i nieustraszony Samsam ma prawie 
wszystko, o czym może marzyć kosmiczny bohater: kochających super-bohaterskich rodziców, 
grupę super przyjaciół oraz własny latający spodek do odkrywania i zwiedzania kosmosu… 
Do szczęścia brakuje mu tylko jednego, czyli supermocy. Bo ta, nie wiedzieć czemu, jeszcze się nie 
ujawniła! Pewnego dnia Mega – nowa tajemnicza koleżanka z klasy Samsama oznajmia chłopcu, 
że potrafi nauczyć go ponadludzkich zdolności. Zaciekawiony propozycją Samasam wyrusza wraz 
z Megą w międzygalaktyczną podróż. W jej trakcie odkryje, że przyjaźń i odwaga są najlepszymi 
supermocami, jakie można zdobyć

POKAZ BAN I EK  MYDLANYCH

1 5- 1 6  S I ERPN IA  SCOOBY-DOO  d ubb i n g  - W pierwszej kinowej animacji ze 
Scooby-Doo w roli głównej poznamy nowe wątki, dotyczące pochodzenia uroczego psiaka. Zo-
baczymy też najbardziej zawiłe śledztwo w historii Tajemniczej Spółki. „Scooby-Doo!” pokazuje 
początki wieloletniej przyjaźni Scooby’ego i Kudłatego. Dowiemy się, jak wspólnie z Fredem, 
Velmą i Daphne założyli oni słynną Tajemniczą Spółkę. Teraz, po setkach śledztw i przygód, Sco-
oby i jego gang stają w obliczu największego i najtrudniejszego wyzwania. Ktoś chce uwolnić psa 
z zaświatów, Cerbera. Młodzi detektywi starają się powstrzymać globalną „apsokalipsę”. Jedno-
cześnie odkrywają sekrety z przeszłości Scooby’ego i poznają jego przeznaczenie – wspanialsze, 
niż ktokolwiek sobie wyobrażał...

GRY I  ZABAWY DETEKTYW I STYCZNE ZE  SCOOBYM I  FREDEM

22-23  S I ERPN IA  SOLAN I  LUDW IK .  M I S JA  KS I ĘŻYC  d ubb i n g  - Trwa 
wielki wyścig na Księżyc. Drużyny z całego świata pragną jako pierwsze umieścić swoje flagi na 
jego powierzchni. Wkrótce o podróży w kosmos zaczynają marzyć także śmiały Solan i nieco bar-
dziej ostrożny Ludwik. Ich pojazdem ma się stać rakieta zbudowana przez Alfiego – przyjaciela, 
który w domowym zaciszu opracowuje niecodzienne wynalazki, nie zawsze udane… Na miejsce 
startu przybywa ekipa telewizyjna, a przygotowania do lotu śledzi w napięciu cały kraj. Wszyscy 
trzymają kciuki za dzielnych, choć nietypowych astronautów. Czy Solan i Ludwik zrealizują swoje 
marzenie i staną się słynnymi astronautami? Czy jako pierwsi postawią na Księżycu swoje łapy, 
a potem wrócą cali i zdrowi? Ich podróż będzie pełna niespodzianek! 

POKAZ NAGRAN IA  SPEKTAKLU „ LEGENDA O  D IABELSK IM  
KAM IEN IU ”  W RAMACH PROJEKTU „ ZAKURZONE LEGENDY ”

29-30  S I ERPN IA  O  CZYM MARZĄ ZW IERZĘTA d ubb i n g  - W odległym 
zakątku Ziemi, z dala od oczu ciekawskich ludzi, leży Sanktuarium. To miejsce, gdzie zagrożone 
gatunki zwierząt znajdują schronienie, a źródłem szczęścia i dobrobytu jest magiczne drzewo, 
które spełnia życzenia. W krainie tej mieszka mała oposica Klara, której największym marzeniem 
jest zobaczyć śnieg, lepić bałwany i rzucać się śnieżkami z przyjaciółmi. Kiedy nadchodzi dzień, 
w którym mieszkańcy Sanktuarium zbierają się pod konarami magicznego drzewa – Klara zrywa 
ostatni liść i wypowiada na głos swe mroźne pragnienie. Niestety w efekcie niefortunnej zachcian-
ki cała sekretna kraina zostaje zamrożona. Teraz Klara, wraz z siostrą Paulą i mądrym jaszczurem 
Yarrą, musi wyruszyć na długą i pełną niebezpieczeństw wędrówkę, aby przywrócić dawny blask 
Sanktuarium. Czasu jest jednak niewiele, bowiem mieszkańcom krainy grozi wyginięcie, a nad 
światem zwierząt gromadzą się niepokojąco ciemne chmury.

POKAZ BAN I EK  MYDLANYCH


