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PIRMAS SNIEGAS Rež. Hamy Ramezan
Vaidybinis filmas, Suomija, 2020 m., 82 min., nuo 8 metų, Įgarsinta lietuviškai
Trylikametis Raminas Mehdipouras ir jo šeima iš Irano gyvena pabėgėlių centre Suomijoje.
Kai Raminas pradeda džiaugtis mokyklinėmis atostogomis, šeima gauna žinią, kad jų
prieglobsčio prašymas − atmestas. Mehdipourai pateikia paskutinę apeliaciją ir tęsia savo
kasdienį gyvenimą, stengdamiesi išlaikyti teigiamą požiūrį, nepaisant gresiančio deportacijos
pavojaus. Raminui pradėjus naujus mokslo metus, kiekviena akimirka, kiekviena draugystė
tampa brangesnė nei bet kada anksčiau.
Filmo anonsas https://kidsfestival.lt/filmu-pristatymai-2021/pirmas-sniegas/

MANO TĖTIS YRA DEŠRELĖ Rež. Anouk Fortunier
Vaidybinis filmas, Belgija, 2020 m., 90 min., nuo 10 metų, Įgarsinta lietuviškai
Kai Polas nusprendžia palikti pastovų, bet nuobodų darbą banke, vaikai jo nesupranta.
Jų tėtis nori siekti savo svajonės ir tapti aktoriumi. Ar tai perdegimas? O gal vidurio
amžiaus krizė? Jo jauniausia dukra Zoja vienintelė tiki savo tėčiu. Ji labai jį palaiko ir
kartu neria į nuotykį.
Filmo anonsas https://kidsfestival.lt/filmu-pristatymai-2021/mano-tetis-yra-desrele/

NAKTINIS MIŠKAS Rež. André Hörmann &amp; Katrin Milhahn
Vaidybinis filmas, Vokietija, 2021 m. , 96 min.,nuo 10 metų, Įgarsinta lietuviškai
Polas ir Maksas - geriausi draugai. Pirmą vasaros atostogų dieną jie pabėga iš namų ir aukštai
miškinguose kalnuose ieško legendinio urvo. Keliaudami žaliu kalnų miško labirintu jie nuolat
susiduria su naujais iššūkiais. Prasideda puikus vasaros nuotykis!
Filmo anonsas https://kidsfestival.lt/filmu-pristatymai-2021/naktinis-miskas/

Visą informaciją kaip pasinaudoti kultūros pasu ir
žiūrėti filmą su klase online bei gyvai rasite čia
https://kidsfestival.lt/kinas-su-klase/

MANO BROLIS – SUPERHEROJUS Rež. Stefano Cipani
Vaidybinis filmas, Italija, 2019 m., 101 min., nuo 10 metų, Įgarsinta lietuviškai
Džekas visuomet svajojo turėti mažą broliuką, su kuriuo galėtų žaisti. Gimus Džo, tėvai jam
pasako, kad brolis yra ypatingas vaikas. Brolio vaizduotėje Džo tampa superherojumi, turinčiu
nuostabių galių kaip ir herojai iš komiksų knygų, tačiau laikui bėgant tiesa paaiškėja: jo brolis
turi Dauno sindromą ir Džekas nusprendžia tai laikyti paslaptyje nuo savo naujų draugų bei
Arianos, kurią įsimylėjo perėjęs į naują mokyklą. Bet kaip gali tikėti, kad tave mylės, jei slepi
tokią svarbią savo gyvenimo dalį? Laikui bėgant tiesa paaiškėja ir Džekas supranta, kad Džo
energija ir gyvybingumas yra užkrečiami: savitas Džo požiūris į viską keičia pasaulį, kaip ir
patys superherojai.
Filmo anonsas https://kidsfestival.lt/filmu-pristatymai-2021/mano-brolis-superherojus/

CHAOSAS Rež. Frederick Neegan Trudel
Vaidybinis filmas, Kanada, 2020 m., 77 min., nuo 13 metų, lietuviški titrai
Trylikametė Emilija apgyvendinta laikinos globos namuose, kuriuose turi laikytis griežtų
taisyklių. Ji vis bando pabėgti nuo naujos realybės. Viskas, ko ji nori, yra patenkinti savo meilės
poreikį, net jei tai reiškia, bet kokia kaina grįžti pas savo egocentrišką mamą Kariną. Reikalai
pakrypsta dar blogesne linkme, kai Emilija susidraugauja su šešiolikmete Ariele ir patiria daug
nemalonumų. Vienintelė atgaiva – gitaros pamokos su Reno, kurios leidžia Emilijai nepalūžti.
Tokiu būdu paauglė mokosi atsparumo meno, palaipsniui ugdydama pasitikėjimą savimi.
Filmo anonsas https://kidsfestival.lt/filmu-pristatymai-2021/chaosas/

SAULĖS VAIKAI rež. Maji Majidi
Vaidybinis filmas, Iranas, 2020, 99 min.,nuo 12 metų, įgarsinta lietuviškai
Dvylikametis Ali su savo draugais sunkiai dirba, kad išgyventų ir nors kiek padėtų savo
šeimoms. Dirba nedidelius darbus garaže bei atlieka smulkius nusikaltimus, kad turėtų
smulkių pinigų. Susiklosčius keistoms aplinkybėms Ali pavedamas darbas ieškoti lobio po
žeme. Jis įdarbina ir savo gaują, bet pirmiausia, norėdami patekti į tunelį, vaikai turi užsirašyti
į Saulės mokyklą – labdaros įstaigą, kuri stengiasi ugdyti gatvės vaikus, esančią netoli tos
vietos, kur yra lobis.
Filmo anonsas https://kidsfestival.lt/filmu-pristatymai-2021/saules-vaikai/

Filmą suteikia Goethe’s instituto Vilniuje Baltijos filmų archyvas

PER TOLI Rež. Sarah Winkenstette
Vaidybinis, Vokietija, 2019 m., 89 min.,nuo 8 metų, įgarsinta lietuviškai
Benas kartu su šeima persikelia gyventi į netoliese esantį miestą, nes jų kaimui gresia pavojus
prasmegti į Velnio duobę. Naujoje mokykloje Benas sutinka Tariką, pabėgėlį iš Sirijos. Iš pradžių
jie konkuruoja – tiek mokykloje, tiek futbolo aikštelėje, bet greitai supranta, jog daugiau dalykų
juos vienija, nei skiria.
Filmo anonsas https://kidsfestival.lt/filmu-pristatymai-2021/per-toli/

