
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.

ANIMACJE I ZABAWY BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ  
DLA GRUPY PRZYNAJMNIEJ PIĘCIORGA DZIECI

WRZESIEŃ - 
PAŹDZIERNIK 2020

5 - 6 września 
PETTSON I FINDUS  
- MAŁY KŁOPOT,  
WIELKA PRZYJAŹŃ dubbing
GRY I ZABAWY

12 - 13 września
SŁOŃ BENJAMIN dubbing
STACJA RODZINOVO

19 - 20 września 
MULAN dubbing
GRY I ZABAWY

26 - 27 września
SŁYNNY NAJAZD  
NIEDŹWIEDZI NA SYCYLIĘ dubbing
STACJA RODZINOVO

3 - 4 października
TARAPATY 2
GRY I ZABAWY

10 - 11 października 
TROLLE 2 dubbing
STACJA RODZINOVO

17-18 października
PINOKIO dubbing
GRY I ZABAWY

24 - 25 października
TAJEMNICZY OGRÓD dubbing
STACJA RODZINOVO



5-6  WRZEŚN IA  PETTSON I  F I NDUS  -  MAŁY KŁOPOT ,  W I E LKA PRZYJAŹŃ 
d ubb i n g  - Pettson i Findus powracają… do swoich początków! Czy gadający kot w zielonych ogrodniczkach 
może zostać przyjacielem człowieka? Jak to wszystko się zaczęło? Rozbrykany Findus trafia pod opiekę cichego 
Pettsona i wywraca jego spokojne życie do góry nogami.

GRY I  ZABAWY

1 2- 1 3  WRZEŚN IA  S ŁOŃ BENJAM IN  DUBB ING  - Nareszcie wakacje! Otto nie może się 
doczekać, aby spędzić najbliższe tygodnie ze swoim najlepszym przyjacielem Słoniem Benjaminem w zoo. 
Jednak jego dobry humor jest zakłócany przez zmartwienia dyrektora zoo, który pilnie potrzebuje pieniędzy 
na konieczne naprawy.  Trzeba zatem zorganizować loterię z nagrodami! Tymczasem burmistrz Newtown 
ogłasza, że zatrudnił przebiegłą Zorę Zack, aby zmodernizować zoo i uczynić z niego najbardziej pokazowy 
obiekt w Newtown.  Zora Zack próbuje przekonać do siebie Benjamina, który ma stać się nową twarzą rekla-
mową kampanii promującej nowe zoo. Ale w rzeczywistości przebiegła Zora ma zupełnie inny cel ... Czy Otto, 
Benjamin i inni mieszkańcy zoo zdążą pokrzyżować jej podstępne plany?

STACJA RODZ INOVO

1 9 -20 WRZEŚN IA  MULAN DUBB ING  - Aby obronić kraj przed najeźdźcami z północy cesarz 
Chin wydaje dekret nakazujący rekrutację do armii jednego mężczyzny z każdej rodziny. Hua Mulan, naj-
starsza córka utytułowanego wojownika, decyduje się w tajemnicy wyruszyć na wojnę zamiast niedomaga-
jącego już ojca. Przebrana za mężczyznę Hua na każdym kroku poddawana jest próbom wymagającym od 
niej zmobilizowania wewnętrznej siły i wykorzystania pełni swoich możliwości. W wyniku tej wielkiej przygody 
dziewczyna staje się niezłomną wojowniczką oraz zdobywa szacunek wdzięcznego narodu i... dumnego ojca. 

GRY I  ZABAWY

26-27  WRZEŚN IA  S ŁYNNY NAJAZD N I EDŹW IEDZ I  NA SYCYL I Ę  DUBB ING 
- Animowana baśń o istnieniu odmiennych od siebie światów, poszukiwaniu tożsamości oraz potędze miłości 
i władzy na podstawie książki Dino Buzzatiego. Początkiem niezwykłej przygody jest zaginięcie królewskiego 
syna. Targany tęsknotą Leoncjo, władca sycylijskich niedźwiedzi, wyrusza wraz z poddanymi do krainy czło-
wieka na poszukiwania potomka. Dobre intencje władcy zostają jednak mylnie odebrane przez ludzi, którzy 
– kierowani żądzą władzy i chciwością – atakują przybyszów. W świecie pełnym magicznych postaci i gdzie 
wszystko jest możliwe zaczyna się walka o miłość, wpływy i władzę. 

STACJA RODZ INOVO

3-4  PAŹDZ I ERN I KA  TARAPATY 2  - Kiedy z Muzeum Narodowego w Poznaniu znika perła 
kolekcji – „Plaża w Pourville” Claude’a Moneta, a o kradzież zostaje fałszywie oskarżona ciotka Julki – dzieci 
muszą odnaleźć obraz i odkryć tożsamość prawdziwego złodzieja. Zgrany duet rozpoczyna śledztwo, ale na 
horyzoncie pojawia się Felka, zwariowana 12-latka, a razem z nią kłopoty. Opowieść o zazdrości i zaufaniu 
przeplata się z rozwiązywaniem zagadki kryminalnej.

GRY I  ZABAWY

10- 1 1  PAŹDZ I ERN I KA  TROLLE  2  DUBB ING  - Królowa Poppy i Mruk odkrywają, że poza ich 
wioską istnieją inne światy zamieszkane przez Trolle, z którymi – by tak rzec – jakoś im nie po drodze. Kiedy 
niespodziewane niebezpieczeństwo zagrozi całej populacji Trolli, Poppy i Mruk oraz ich przyjaciele wyruszą 
w wielką podróż przez nowe – niebezpieczne – lądy, by dokonać niemożliwego: pogodzić ze sobą wszystkie 
Trolle i połączyć się przeciw wrogowi.

STACJA RODZ INOVO

1 7 - 1 8  PAŹDZ I ERN I KA  P INOK I O  DUBB ING  - Pewnego dnia w ręce poczciwego stolarza o 
imieniu Gepetto wpada kawałek drewna. Mężczyzna od samego początku czuje, że w tym z pozoru martwym 
przedmiocie kryje się jakaś magiczna siła. Postanawia wystrugać z niej postać chłopca. Niespodziewanie stwo-
rzona przez niego figurka ożywa – potrafi mówić, śmiać się, skakać i biegać. Gepetto nadaje mu imię: Pinokio 
i zaczyna troszczyć się o niego jak o własnego syna. Drewniany chłopczyk jest tak zafascynowany otaczającym 
go światem, który widzi po raz pierwszy na oczy, że przestaje słuchać dobrych rad opiekuna. Wiedziony cieka-
wością, Pinokio wyrusza w podróż pełną przygód, niebezpieczeństw i życiowych lekcji. Na swojej drodze spo-
tyka magiczną wróżkę, olbrzymiego ślimaka, zwierzęta mówiące ludzkim głosem, a nawet zwiedza ogromny 
brzuch wieloryba. Jego śladami wyrusza zaniepokojony Gepetto. Ta wyprawa na zawsze odmieni ich życie. 

GRY I  ZABAWY

24-25 PAŹDZ I ERN I KA  TAJEMN ICZY  OGRÓD DUBB ING  - Osierocona Mary Lennox 
zostaje odesłana pod opiekę swojego wiecznie nieobecnego wuja. Dziewczynka pozostawiona sama sobie, 
odkrywa w pobliżu domu magiczny ogród, skryty za wysokim murem.

STACJA RODZ INOVO


