Uwaga! Poniższa lista premier ma charakter orientacyjny i reprezentuje status deklaracji
dystrybutorów filmowych w dniu: 2020-03-03. KinAds zastrzega możliwość zmiany dat wprowadzenia
filmów na ekrany.
Filmy zaznaczone na różowo przyciągną w większości kobiety.

13.03.2020

Tytuł

Zaklinaczka

Reżyseria

Kaspar Munk

12-letnia Klara była podobna do każdej innej dziewczynki w jej wieku. Aż
pewnego razu podrapał ją tajemniczy, czarny kot. Klara wkrótce odkryje, że
może się z kotem komunikować i że należy do rodziny Dzikich Czarownic,
które mają nadnaturalną więź z naturą i zwierzętami.

13.03.2020

Gatunek

familijny, fantasy

Kraj

Dania

Link

https://www.filmweb.pl/film/Zaklinaczka-2018-789471

Tytuł

Turu. W pogoni za sławą

Reżyseria
Przez swój śmieszny wygląd oraz fakt, że nie potrafi składać jajek, kurka Turu
jest źródłem żartów dla całego kurnika. Wszystko zmienia się, kiedy Isabel –
emerytowana nauczycielka muzyki zabiera kwoczkę na swoją farmę. Tam
też dochodzi do niebywałego odkrycia. Okazuje się, że Turu posiada
niezwykły talent. Nie tylko potrafi mówić ludzkim głosem, ale również
wspaniale śpiewać.

27.03.2020

Gatunek

familijny, komedia

Kraj
Link

Argentyna, Hiszpania
https://www.filmweb.pl/film/Turu.+W+pogoni+za+s%C
5%82aw%C4%85-2019-848613

Tytuł

Mulan

Reżyseria

Niki Caro

Mulan opowiada historię nieustraszonej młodej dziewczyny, która w
męskim przebraniu wyrusza do walki w obronie swojego kraju. Będąc
nieodrodną córką wielkiego wojownika, Hua Mulan jest szybka,
nieustraszona i zdeterminowana. Kiedy cesarz nakazuje, aby jeden
mężczyzna z każdej rodziny służył w jego armii, Mulan zajmuje miejsce
swojego chorego ojca. Jako Hua Jun staje się jednym z największych
chińskich wojowników.

27.03.2020

Gatunek

dramat, przygodowy

Kraj
Link

USA

Tytuł

Cały świat Romy

Reżyseria

Mischa Kamp

https://www.filmweb.pl/film/Mulan-2020-740066

Romy codziennie po szkole idzie do babci. Niektórym może wydawać się, że
to oznacza zabawę i dobrze spędzony czas. Nie dla Romy. Babcia Stine jest
zajęta pracą w swoim salonie fryzjerskim i jest bardzo surowa. Ale wszystko
się zmienia, gdy Romy odkrywa zupełnie inne oblicze staruszki i dostrzega,
jak bardzo jest potrzebna babci. Międzypokoleniowa opowieść o pomocy,
zrozumieniu i chorobie.

17.04.2020

Gatunek

Familijny

Kraj
Link

Holandia, Niemcy
https://www.filmweb.pl/film/Salon+Romy-2019-837749

Tytuł

Piotruś Królik 2: Na gigancie

Reżyseria

Will Gluck

Thomas i króliki stworzyli prowizoryczną rodzinę. I choć Piotruś Królik
bardzo się starał, nie udało mu się pozbyć złej reputacji złośliwca. Kiedy
Piotruś Królik ucieka z ogrodu, odkrywa, że jego złośliwość pomaga mu
przetrwać w obcym świecie, ale kiedy zobaczy, że jego rodzina ryzykuje
wszystkim, by go odnaleźć, będzie musiał podjąć decyzję: jakim króliczkiem
chce być.

17.04.2020

Gatunek

animacja, familijny

Kraj
Link

USA, Australia

Tytuł

Monster Problems

https://www.filmweb.pl/film/Peter+Rabbit+2-2020-824101

Reżyseria

24.04.2020

Gatunek

przygodowy

Kraj

USA

Link

https://www.filmweb.pl/film/Monster+Problems-2020-839987

Tytuł

Słoń Benjamin

Reżyseria

Tim Trachte

Gatunek

familijny

Kraj

Niemcy

Link

https://www.filmweb.pl/film/S%C5%82o%C5%84+Benjamin-2019-804616

24.04.2020

Tytuł

Wiking i magiczny miecz

Reżyseria
Wigi jest synem wodza wikingów mocarnego Halvara. Jego tatko ma złote
serce, ale działa szybciej niż myśli, co niestety jest źródłem problemów
całego plemienia. Wigi może nie ma ojcowskiej siły i postury mamuta,
dysponuje za to odwagą i nie lada sprytem. Obie te cnoty okażą się
kluczowe, gdy na skutek złowrogiej klątwy, mama Wigiego zmieni się w złoty
posąg.

08.05.2020

Gatunek

animacja, familijny

Kraj
Link

Belgia, Francja, Niemcy

Tytuł

Pinokio

Reżyseria

Matteo Garrone

https://www.filmweb.pl/film/Wiking+i+magiczny+miecz-2019-848635

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.

15.05.2020

Gatunek

Fantasy

Kraj

Wielka Brytania, Francja, Włochy

Link

https://www.filmweb.pl/film/Pinokio-2019-742701

Tytuł

Scooby-Doo!

Reżyseria

Tony Cervone, Dax Shepard

W pierwszej kinowej animacji ze Scooby-Doo w roli głównej poznamy nowe
wątki, dotyczące pochodzenia uroczego psiaka. Zobaczymy 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.

29.05.2020

Gatunek

Komedia, animacja

Kraj
Link

USA

Tytuł

Trolle 2

Reżyseria

Walt Dohrn

https://www.filmweb.pl/film/Scoob-2020-717691

Queen Poppy i Branch 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 Branch oraz ich przyjaciele wyruszą w wielką podróż przez nowe –
niebezpieczne – lądy, by dokonać niemożliwego: pogodzić ze sobą wszystkie
Trolle i połączyć się przeciw wrogowi.

29.05.2020

Gatunek

familijny, animacja

Kraj

USA

Link

https://www.filmweb.pl/film/Trolle+2-2020-781909

Tytuł

Artemis Fowl

Reżyseria

Kenneth Branagh

Dzieje dwunastoletniego geniusza, Artemisa Fowla, który wywodzi się z
rodziny od lat królującej w przestępczym światku. Jego głównym celem jest
odnalezienie zaginionego w tajemniczych okolicznościach ojca. W trudnej i
niebezpiecznej misji pomaga mu lojalny opiekun Butler. Podczas pełnej
przygód wyprawy natrafiają na pradawny, rozwijający się w podziemiach,
niezwykle zaawansowany świat wróżek.

29.05.2020

Gatunek

familijny, przygodowy

Kraj
Link

USA

Tytuł

Pettson i Findus

Reżyseria

Ali Samadi Ahadi

https://www.filmweb.pl/film/Artemis+Fowl-2020-752855

Kiedy pewnego poranka okazuje się, że kot Findus przestaje mieścić się w
swoim łóżku, jego opiekun Pettson natychmiast zabiera się do budowania
nowego miejsca do spania w odpowiednim rozmiarze. Okazuje się jednak,
że to dopiero początek zmian…

12.06.2020

Gatunek

familijny

Kraj

Niemcy

Link

https://www.filmweb.pl/film/Pettson+i+Findus+-+Wielka+wyprowadzka2018-800117

Tytuł

Miśki w Nowym Jorku 3

Reżyseria

Anthony Bell

Gatunek

animacja, familijny

Kraj

USA

Link

19.06.2020

Tytuł

Rocca zmienia świat

Reżyseria

Gatunek

03.07.2020

17.07.2020

Kraj
Link

Niemcy

Tytuł

Minionki: Wejście Gru

Reżyseria

Kyle Balda

Gatunek

animacja, komedia, przygodowy

Kraj

USA

Link

https://www.filmweb.pl/film/Minions%3A+The+Rise+of+Gru-2020-778537

Tytuł

Bob’s Burgers: The Movie

https://www.filmweb.pl/film/Rocca+zmienia+%C5%9Bwiat-2019-833180

Reżyseria

24.07.2020

Gatunek

animacja

Kraj

USA

Link

https://www.filmweb.pl/film/Bob%27s+Burgers%3A+The+Movie-2020835168

Tytuł

Wyprawa do dżungli

Reżyseria

Jaume Collet-Serra

Gatunek

przygodowy

Kraj

USA

31.07.2020

07.08.2020

Link

https://www.filmweb.pl/film/Jungle+Cruise-2020-595547

Tytuł

SpongeBob Film: Na ratunek

Reżyseria

Paul Tibbitt

Gatunek

animacja, komedia, przygodowy

Kraj
Link

USA

Tytuł

Co w duszy gra

Reżyseria

Pete Docter

https://www.filmweb.pl/film/SpongeBob+SquarePants+3-2020-758138

W filmie śledzimy losy Joe Gardnera, który prowadzi zespół muzyczny w
gimnazjum. Jego prawdziwą pasją jest jednak jazz. Joe przeżywa kryzys, jaki
jest udziałem wszystkich artystów. Coraz wyraźniej dostrzega, że marzenie
jego życia, by być muzykiem jazzowym, nie spełni się i dlatego zadaje sobie
pytania "Po co tu jestem? Jaki jest cel mojego życia?".

04.09.2020

Gatunek

animacja, familijny

Kraj
Link

USA

Tytuł

Rosie i Moussa

Reżyseria

Dorothée Van Den Berghe

https://www.filmweb.pl/film/Soul-2020-836650

Rosie po przeprowadzce z matką poznaje Moussę, chłopaka z sąsiedztwa.
Oboje wyruszają w podróż do ojca dziewczyny.

11.09.2020

Gatunek

familijny

Kraj

Belgia

Link

https://www.filmweb.pl/film/Rosie+i+Moussa-2018-814805

Tytuł

Wojna z dziadkiem

Reżyseria

Tim Hill

Peter zmuszony jest dzielić swoją sypialnię z Dziadkiem, który wprowadza
się do jego domu po śmierci żony. Chłopak postanawia zrobić wszystko by
się go pozbyć.

Gatunek

Familijny, komedia

Kraj

USA

18.09.2020

18.09.2020

Link

https://www.filmweb.pl/film/The+War+with+Grandpa-2020-776955

Tytuł

Jedyny i niepowtarzalny Ivan

Reżyseria

Thea Sharrock

Gatunek

animacja, familijny, komedia

Kraj

USA

Link

https://www.filmweb.pl/film/The+One+And+Only+Ivan-2020-818289

Tytuł

Tarapaty 2

Reżyseria

Marta Karwowska

Kiedy z Muzeum Narodowego w Poznaniu znika perła kolekcji - „Plaża w
Pourville” 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 dwunastolatka, a razem z nią kłopoty. Opowieść o zazdrości i
zaufaniu przeplata się z rozwiązywaniem zagadki kryminalnej.

25.11.2020

04.12.2020

Gatunek

familijny, przygodowy

Kraj
Link

Polska

Tytuł

Raya and the Last Dragon

Reżyseria

Paul Briggs, Dean Wellins

Gatunek

Animacja, komedia, przygodowy

Kraj

USA

Link

https://www.filmweb.pl/film/Raya+and+the+Last+Dragon-2020-838709

Tytuł

Clifford The Big Red Dog

Reżyseria

Gatunek

https://www.filmweb.pl/film/Tarapaty+2-2020-840347

Kraj

USA

Link

08.01.2021

Tytuł

Krudowie 2

Reżyseria

29.01.2021

Gatunek

Komedia, animacja

Kraj

USA

Link

https://www.filmweb.pl/film/The+Croods+2-2020-821341

Tytuł

Liga Potworów

Reżyseria

05.02.2021

Gatunek

animacja, familijny

Kraj
Link

USA

Tytuł

Cinderella

Reżyseria

Kay Cannon

https://www.filmweb.pl/film/Liga+Potwor%C3%B3w-2021-849232

Gatunek
Kraj

USA

Link

https://www.filmweb.pl/film/Cinderella-2021-832449

26.02.2021

Tytuł

Ron’s Gone Wrong

Reżyseria

19.03.2021

Gatunek

animacja

Kraj

USA

Link

https://www.filmweb.pl/film/Ron%27s+Gone+Wrong-2020-813648

Tytuł

The Boss Baby 2

Reżyseria

Gatunek

komedia, animacja, familijny

Kraj

USA

Link

https://www.filmweb.pl/film/The+Boss+Baby+2-2021-821113

