Diumenge, 1 de febrer

Diumenge, 15 de febrer

Diumenge, 1 de març

Diumenge, 15 de març

Microcosmos

Els reis de l’Àrtic

Claude Nuridsany i Marie Pérennou.
França-Bèlgica, 1996

Adam Ravetch i Sarah Robertson.
Anglaterra, 2008

Lifi, una gallina tocada
de l’ala

Nicky, l’aprenent de
bruixa

Les poderoses i xafarderes lents macro del matrimoni format per Claude i Marie s’endinsen en un
prat d’herba per descobrir els animalons que hi
viuen. Hi ha acció, escenes d’amor, comèdia i drama. Situacions de la quotidianitat animal que, augmentades a la mida de l’ull humà, es converteixen
en autèntiques aventures cinematogràfiques. 80’

A l’Àrtic, cada any, l’ós polar i la morsa tornen a començar un cicle ancestral de naixement, mort i renovació. Un cicle en què intervenen l’amor, la solidaritat,
l’autosacrifici i el risc extrem. Una història adreçada a
un públic familiar i que transportarà els espectadors
a una colossal aventura pel Pol Nord. 85’

Oh Sung-yoon. Corea del Sud, 2011

Takashi Shimizu. Japó, 2014

Lifi viu en una granja amb altres gallines que posen
ous en un tancat. Però aquesta vida l’avorreix i
decideix marxar a la natura on viurà mil i una aventures, coneixerà a altres animals i es toparà amb un
aneguet que no té mare. La directora Oh Sungyoon explica una història sobre la llibertat, l’amistat
i l’amor maternal. 93’

Tal com dicta la tradició, quan compleix 13 anys, la
Nicky deixa casa seva per viure tot un any en un altre ciutat i aprendre a ser una bruixa. L’acompanya
el seu gat Jiji, amb qui viuran increïbles aventures.
Nova adaptació, en aquest cas en imatge real,
de la novel·la que va inspirar la Nicky de Hayao
Miyazaki. 109’

Programació
desembre-març 2015

Sessions de
cinema infantil
Espai de Teatre i Cinema ETC
(Passeig de la Generalitat, 46 · Vic)

•

Diumenges a les 5 de la tarda

•

Entrada: 3 € (fins a 3 anys,
entrada gratuïta)

•

Abonament familiar: 20 €
(famílies de 3 a 5 membres)

•

Totes les pel·lícules són doblades
o subtitulades en català

Diumenge, 14 de desembre

Diumenge, 4 de gener

Diumenge, 18 de gener

El meu primer festival

El castell de Cagliostro

Petit Animac Camina

Diversos autors. Diversos països, 2012-14

Hayao Miyazaki. Japó, 1979

Diversos autors. Diversos països, 2013-14

Animació en stop motion, 3D, artesanal... en un
programa que recull les creacions més sorprenents
i imaginatives dels últims dos anys: 5,80 metres
(França), Hula Hoop (EUA), Por de volar (Irlanda),
El cassó de l’Anatole (França), Animals de paper
(Japó), L’elefant i la bicicleta (França), L’eruga i la
gallina (Itàlia), Floc de neu (Rússia), La pastanaga
gegant (França). 60’

Lupin -un elegant i atlètic lladre- i el seu company
Jigen viatgen al petit ducat europeu de Cagliostro.
Allà ajudaran a la bella Clarice a alliberar-se del
Compte Cagliostro i intentaran resoldre el misteri
d’un tresor ocult. Hayao Miyazaki va fer una brillant
adaptació del manga Lupin III en aquest clàssic del
cine d’aventures japonès. Ara la podem recuperar
en la seva versió restaurada. 109’

Recull dels millors curtmetratges infantils de la passada edició de l’Animac. Les pel·lícules més destacades de l’animació internacional en una sessió per
als més petits. Es projectaran: Kiekje (Països Baixos), Rabbit and Deer (Hongria), Snejinka (Rússia),
The Smortlybags (Suïssa/Xina), Pasta, Ya! (França),
Room on the Broom (Regne Unit). 70’

Festival
Nits de
cinema
oriental

+info: www.cineclubvic.com

