Uwaga! Poniższa lista premier ma charakter orientacyjny i reprezentuje status deklaracji
dystrybutorów filmowych w dniu: 2022-07-27. KinAds zastrzega możliwość zmiany dat wprowadzenia
filmów na ekrany.

29.07.2022

Tytuł

League of Super Pets

Reżyseria

Jared Stern

Pies Supermana łączy siły z latającym kotem, żeby zwalczać przestępczość.

29.07.2022

05.08.2022

Gatunek

USA

Kraj

animacja, familijny

Link

https://www.filmweb.pl/film/DC+Liga+Super-Pets-2022-10004734

Tytuł

Kosmiczna przygoda Allana

Reżyseria

Amalie Naesby Fick

Gatunek
Kraj
Link

animacja
Niemcy
kinoinfo.pl/film.jsp?f=9565

Tytuł

Lena i Śnieżek

Reżyseria

Brian Herzlinger

Para niezdarnych złodziejaszków kradnie białe lwiątko i próbuje dostarczyć
je do bogatego kolekcjonera zwierząt. Nic nie idzie jednak zgodnie z planem
i maluch ucieka. Przypadkiem znajduje go Lena – nieśmiała nastolatka, która
dopiero co przeprowadziła się do nowego miasta. Zwierzak, któremu nadaje
imię Śnieżek, szybko staje się jej najlepszym przyjacielem. Lena boi się
jednak, że lwiątko może jej zostać odebrane i dlatego postanawia ukrywać
je przed tatą i resztą świata. Kiedy jednak zdradza swój sekret niewłaściwej
osobie, zaczynają się kłopoty, a na trop Śnieżka ponownie wpadają złodzieje
i ich zleceniodawca. Czy Lena zdoła ochronić białego lwa przed grożącym
mu niebezpieczeństwem?
Gatunek

familijny, dramat, komedia

12.08.2022

Kraj
Link

USA

Tytuł

Kurozając i zagadka Chomika Ciemności

Reżyseria

Ben Stassen, Benjamin Mousquet

https://www.filmweb.pl/film/Lena+and+Snowball-2021860342

Uzależniony od przygód pół kurczak a pół zając walczy o miłość i akceptację,
mimo swojej inności.

19.08.2022

Gatunek
Kraj
Link

animacja, familijny
Belgia, Frnacja
https://www.imdb.com/title/tt12532368/

Tytuł

Ucieczka

Reżyseria

Sandra Vannucchi

Film oparty na faktach opowiada historię 11-letniej Silvii. To pewna siebie,
uparta dziewczyna z małego miasteczka na północy Włoch. Życie całej
rodziny Silvii kręci się wokół depresji matki. Dziewczyna ma dość. Coś w niej
pęka, gdy z powodu choroby matki po raz kolejny odwołano rodzinną
wycieczkę do Rzymu. Silvia postanawia spełnić swoje marzenie sama i
wsiada do pociągu jadącego do stolicy kraju. W pociągu poznaje dziewczynę
w jej wieku mieszkającą w obozie cygańskim. Postanawia pójść za nią. Film
był kręcony w prawdziwym romskim obozie, a aktorzy którzy w nim
występują to głównie amatorzy.

19.08.2022

Gatunek

Familijny

Kraj
Link

Szwajcaria, Włochy

Tytuł

Pies w rozmiarze XXL

Reżyseria

Mark A.Z. Dippé

http://bombafilm.pl/la-fuga-w-kinach-od-18-marca/

Marmaduke to pies kanapowy, który wyrósł na dużego zwierza daleko
wykraczając poza rozmiary standardowej kanapy. Z jednej strony uwielbia
zabawę i kłopoty, ale w głębi serca czuje się odpowiedzialny za swoich
opiekunów, których kocha najmocniej na świecie. Pewnego dnia seria jego
wygłupów w postaci filmu video trafia do Internetu i w błyskawicznym
tempie czyni go sławnym. Wielkim psem o jeszcze większym sercu zaczyna
interesować się światowej sławy treser, który stawia sobie za punkt honoru
nauczenie czworonoga akrobatycznych sztuczek i żelaznej dyscypliny.

Życiem Marmaduke’a i jego ludzkiej rodziny zawładnie świat pokazów psów
rasowych oraz cała masa zadzierających do góry swoje mokre nosy psich
ślicznotek i szczerzących się groźnie rywali. Czy wyszczekany bohater
uwierzy w siebie i zdobędzie tytuł najlepszego pupila świata?

26.08.2022

26.08.2022

Gatunek
Kraj

komedia
USA

Link

https://www.filmweb.pl/film/Marmaduke-2021-10002271

Tytuł

Młody Winnetou

Reżyseria

Mike Marzuk

Gatunek
Kraj
Link

familijny
Niemcy
https://www.imdb.com/title/tt14359598/

Tytuł

Jak zostałem samurajem

Reżyseria

Ed Stone

Hank marzy o zostaniu samurajem, dlatego wybiera się na zamieszkaną
tylko przez koty wyspę, by tam odbyć szkolenie.

09.09.2022

Gatunek
Kraj
Link

animacja
USA
https://www.filmweb.pl/film/Blazing+Samurai-2021753583

Tytuł

Uwolnić Poly

Reżyseria

Nicolas Vanier

Niezwykła przyjaźń dziesięcioletniej dziewczynki i cyrkowego kucyka dla
obojga okaże się początkiem fascynującej przygody.

Gatunek

Francja

16.09.2022

Kraj

Familijny

Link

https://www.filmweb.pl/film/Uwolni%C4%87+Poly-2020-848230

Tytuł

Guliwer

Reżyseria

Ilya Maksimov

Światowej sławy podróżnik i poszukiwacz przygód Guliwer zostaje
ponownie zaproszony do krainy Liliputów, którą wcześniej ocalił przed
wrogą flotą sąsiedniego kraju Blefuscu. Dochodzi jednak do
nieporozumienia, bowiem mieszkańcy oczekują, że u ich bram stanie
olbrzym wielkości solidnego budynku, który samym swoim wyglądem
odstraszy każdego wroga. Nic jednak z tego, bowiem Guliwer jest
zwyczajnego wzrostu i niczym się w tym względzie nie różni od pozostałych
mieszkańców. Rozczarowany król wtrąca przybysza do lochu. Tymczasem
niezwyciężona armada Blefuscu pod komendą jej żądnego podbojów
dowódcy przygotowuje kolejną inwazję. Los pokojowej krainy leży teraz w
rękach Guliwera, jego dzielnego mysiego kompana i nowo poznanej
przyjaciółki. Do pokonania licznej armii wroga potrzebna będzie nie siła, a
spryt.

23.09.2022

23.09.2022

Gatunek

animacja

Kraj
Link

Ukraina, Cypr
https://www.filmweb.pl/film/Gulliver+povertayetsya2021-10016772

Tytuł

Cricket & Antoinette

Reżyseria

Luka Rukavina

Gatunek

animacja

Kraj
Link

Chorwacja
https://www.imdb.com/title/tt4581522/

Tytuł

Tedi i szmaragdowa tablica

Reżyseria

Gatunek
Kraj
Link

23.09.2022

30.09.2022

07.10.2022

animacja
https://tylkohity.pl/filmy/tedi-i-szmaragdowa-tablica549

Tytuł

King

Reżyseria

David Moreau

Gatunek

familijny, komedia

Kraj
Link

Francja, Belgia
https://www.imdb.com/title/tt14073780/?ref_=fn_al_tt
_1

Tytuł

Mia i ja. Film

Reżyseria

Adam GunnMatthias, Temmermans

Gatunek

Familijny

Kraj

USA

Link

https://www.imdb.com/title/tt5790684/

Tytuł

Mama Mu wraca do domu

Reżyseria

Christian Ryltenius

Mama Mu to odlotowa krowa, która nigdy się nie nudzi. Zamiast siedzieć na
łące, woli próbować nowych rzeczy - stania na głowie, jazdy na deskorolce,
a nawet nurkowania! W codziennych wybrykach towarzyszy jej oddany
przyjaciel, Pan Wrona. Kiedy pewnego dnia na farmę przybywa bocianobieżyświat, uporządkowane życie na farmie wywraca się do góry nogami.

Mama Mu zainspirowana historiami o odległych zakątkach świata,
postanawia opuścić zagrodę i wyruszyć w daleką podróż. Wokół jest
przecież tyle do zobaczenia! Jej optymizmu nie podziela jednak Pan Wrona,
który najchętniej nigdzie by się nie ruszał. Przyjaźń bohaterów zostaje
wystawiona na próbę, a Mamę Mu czeka odpowiedź na ważne pytanie.
Czym tak naprawdę jest dom i skąd mamy wiedzieć gdzie jest? Odpowiedź,
zupełnie jak przygoda i dobra zabawa, czai się tuż za rogiem.

07.10.2022

14.10.2022

28.10.2022

Gatunek

animacja

Kraj

Szwecja

Link

https://www.filmweb.pl/film/Mama+Mu+wraca+do+domu-2021-10000843

Tytuł

Po prostu super

Reżyseria

Rasmus A. Sivertsen

Gatunek

animacja

Kraj

Norwegia

Link

https://www.filmweb.no/film/article1454843.ece#27.07.2022

Tytuł

Nel i tajemnica kurokota

Reżyseria

Julien Fournet

Gatunek
Kraj
Link

animacja, przygodowy
Francja
https://www.filmweb.pl/film/Pil-2021-10005703

Tytuł

Kociuszek i kamień życia

Reżyseria

Gatunek
Kraj
Link

11.11.2022

18.11.2022

18.11.2022

Tytuł

Biedronka i czarny kot

Reżyseria

Jeremy Zag

Gatunek

animacja, familijny

Kraj
Link

USA
https://www.imdb.com/title/tt10364034/

Tytuł

Przytul mnie. Poszukiwacze miodu

Reżyseria

Anna Błaszczyk

Gatunek

animacja

Kraj
Link

Polska
https://animoon.pl/projekty/przytul-mnieposzukiwacze-miodu/

Tytuł

Świąteczny cud

Reżyseria

Hannes Holm

W niewielkim szwedzkim mieście trwa Boże Narodzenie. Dużo śniegu,
piękne światełka i pięknie ozdobione drzewka tworzą magiczną atmosferę.
Nastoletni Karl pomaga ojcu, który jest właścicielem dużego domu
towarowego. To tam spotyka Verę, biedną dziewczynę w jego wieku, która
razem z młodszą siostrą mieszka w sierocińcu. Uświadamia sobie, że
niektórzy ludzie mają znacznie mniej szczęścia niż jego rodzina.
Zainspirowany Robin Hoodem postanawia ukraść co nieco bogatszym i
przekazać to biednym. Zgłasza się do pracy na poczcie, gdzie odkłada paczki

świąteczne. W Wigilię przebiera się za Świętego Mikołaja i wyrusza rozdać
bożonarodzeniowe prezenty ubogim.

25.11.2022

02.12.2022

Gatunek

familijny

Kraj
Link

Szwecja
https://animoon.pl/projekty/przytul-mnieposzukiwacze-miodu/

Tytuł

Dziwny świat

Reżyseria

Don Hall

Gatunek

animacja,familijny, sci-fi

Kraj

USA

Link

https://www.filmweb.pl/film/Strange+World-2022-10005709

Tytuł

Jeden na milion

Reżyseria

Jon Gunn

Austin Lerette to niezwykły chłopak. Ma autyzm, a jego kości są tak kruche,
że każdy upadek może doprowadzić do złamania. Ale Austin się nie łamie.
Kocha swoją rodzinę, kolegów, szkołę i jak mało kto potrafi cieszyć się
życiem. Jego odmienność jest jednak także źródłem kłopotów i przykrości.
Nie wszyscy rówieśnicy widzą w nim kumpla. Dla niektórych jest „tym
dziwnym dzieciakiem”, a ciągłe złamania utrudniają normalne
funkcjonowanie, o jakim marzy. Co gorsza jego ukochani rodzice także nie
zawsze dają radę dźwigać ten codzienny ciężar. Zaczynają tracić radość życia
i oddalać się od siebie. I tu do akcji musi wkroczyć Austin, który jak nikt inny
potrafi znajdować jasne strony każdej sytuacji. Czy uda mu się nauczyć
swoich bliskich wiary w to, że każdy dzień może być najlepszy? Czy pokaże
im, jak dostrzegać w życiu to, co najpiękniejsze? Warto się przekonać, bo
Austin to prawdopodobnie najfajniejszy chłopak na świecie..

02.12.2022

Gatunek

familijny

Kraj
Link

USA
https://www.filmweb.pl/film/Jeden+na+milion-202210005029

Tytuł

Wielki Zielony Krokodyl Domowy

02.12.2022

Reżyseria

Josh Gordon, Will Speck

Gatunek

familijny

Kraj
Link

USA
https://www.filmweb.pl/film/Lyle%2C+Lyle+Crocodile2022-876668

Tytuł

Moonbound

Reżyseria

Ali Samadi Ahadi

Gatunek

animacja

Kraj
Link

Austria, Niemcy
https://www.filmweb.pl/film/Peterchens+Mondfahrt2021-10006242

