Uwaga! Poniższa lista premier ma charakter orientacyjny i reprezentuje status deklaracji
dystrybutorów filmowych w dniu: 2022-09-20. KinAds zastrzega możliwość zmiany dat wprowadzenia
filmów na ekrany.

23.09.2022

Tytuł

Tedi i szmaragdowa tablica

Reżyseria

Enrique Gato

Gatunek

animacja

Kraj
Link

30.09.2022

07.10.2022

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

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.

21.10.2022

Gatunek

animacja

Kraj
Link

Szwecja

Tytuł

Kopciuszek i kamień życia

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

Reżyseria
Kopciuszek wraz z początkującą czarodziejką i dwiema rozgadanymi
myszami stawia sobie za punkt honoru, aby odczarować zamienionego w
gryzonia księcia Alexa. Niestety żadne magiczne zaklęcia nie chcą odwrócić
złego uroku, więc jedynym sposobem na przywrócenie ukochanemu
ludzkiej formy jest odnalezienie legendarnego Kamienia Życia. Przyjaciele
udają się na pełną przygód, cudów i niebezpieczeństw wyprawę do dalekich
krain. Spotkają na swojej drodze zaczarowaną chmurę, chodzące drzewa,
gadatliwego dżina, utalentowaną kulinarnie kotkę, pozornie
niebezpiecznego niedźwiedzia a także mieszkającą w wielkim pałacu
Królową Lasu. Wszystko wskazuje jednak na to, że będący ostatnią nadzieją
Kamień Życia znajduje się w złych rękach. Ukradła go bowiem mieszkająca
na odludziu Królowa Pustyni, która za jego sprawą pragnie zostać
najpotężniejszą czarodziejką na świecie. Czy przyjaźń Kopciuszka i jej
przyjaciół okaże się na tyle silna, aby wytrwać do samego końca tej
niesamowitej przygody? Jeżeli jest to uczucie szczere i prawdziwe to nie
straszne mu nawet największe czary tego świata!
Gatunek
Kraj
Link

04.11.2022

Tytuł

Comedy Queen

Reżyseria

Sanna Lenken

Masza ma 12 lat i marzy, aby zostać "comedy queen". Jej mama zawsze
mawiała, że są ludzie, którzy mają do tego dryg. Ale mama Saszy nie żyje. Z
powodu depresji popełniła samobójstwo. Sasza wie, że musi zrobić
wszystko inaczej niż mama, żeby mieć inne życie. Zaczyna więc... Po
pierwsze, obciąć włosy, bo wszyscy mówią, że wyglądam jak mama.... Po
trzecie, nie czytać książek, bo mama czytała, a się zabiła... Po siódme... Po
dziesiąte - zostać Comedy Queen! Comedy Queen to cudowna opowieść o
miłości, odwadze, tęsknocie, żałobie i śmiechu. Wzruszająca, zabawna,
doskonała. To film podczas którego w jednej minucie parskacie śmiechem,

a w kolejnej zalewacie się łzami. Nie ma drugiego takiego filmu łączącego
najwspanialszy humor z najciemniejszym mrokiem.

04.11.2022

11.11.2022

18.11.2022

Gatunek

dramat, familijny

Kraj
Link

Szwecja

Tytuł

Nel i tajemnica kurokota

Reżyseria

Julien Fournet

Gatunek
Kraj
Link

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

Tytuł

Pan Zabawka

Reżyseria

James Huth

Gatunek

komedia, familijny

Kraj

Francja

Link

https://www.wildbunch.biz/movie/the-new-toy/

Tytuł

Przytul mnie. Poszukiwacze miodu

Reżyseria

Anna Błaszczyk

https://www.filmweb.pl/film/Comedy+Queen-2022-10006141

18.11.2022

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.

18.11.2022

25.11.2022

Gatunek

familijny

Kraj
Link

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

Tytuł

Bella i Sebastian: Nowe pokolenie

Reżyseria

Pierre Coré

Gatunek

Familijny, przygodowy

Kraj

Francja

Link

https://www.filmweb.pl/film/Bella+i+Sebastian%3A+Nowe+p
okolenie-2022-10019833

Tytuł

Dziwny świat

Reżyseria

Don Hall

02.12.2022

Gatunek

animacja,familijny, sci-fi

Kraj

USA

Link

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

Tytuł

Uwolnić Poly

Reżyseria

Nicolas Vanier

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

02.12.2022

02.12.2022

Gatunek

Familijny

Kraj

Francja

Link

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

Tytuł

Wielki Zielony Krokodyl Domowy

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

25.12.2022

Gatunek

animacja

Kraj
Link

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

Tytuł

Mavka. Pieśń lasu

Reżyseria

Oleksandra Ruban

Gdzieś w dalekich ostępach magicznego lasu kryje się źródło życia, którego
strzeże urocza wróżka Mavka. Nigdy dotąd żaden człowiek nie zakłócił
panującego tu odwiecznego porządku, a zamieszkujące okolicę zwierzęta i
mityczne stworzenia nie wiedzą, co to strach. Pojawienie się tu
utalentowanego muzykanta Łukasza będzie więc nie lada wydarzeniem.
Tym bardziej, że wkrótce Mavka i Łukasz staną się nierozłączni, a rodzące
się między nimi uczucie rozkwitnie jak czarodziejski kwiat. Niestety sielankę
wkrótce zburzy próżna i chciwa księżniczka, która dowiedziawszy się o
magicznej mocy źródła życia, postanowi wykraść je, by na zawsze zachować
młodość. Jej słudzy wkroczą do lasu, gotowi niszczyć wszystko co stanie im
na drodze do wypełnienia rozkazu. Czy Mavka i Łukasz znajdą w sobie siłę,
by obronić las i jego mieszkańców? Czy miłość łącząca wróżkę i człowieka
ma szansę przetrwać?

06.01.2023

Gatunek

animacja, familijny

Kraj
Link`

Ukraina
https://www.filmweb.pl/film/Mavka.+Lisova+pisnya2022-819903

Tytuł

Kot w butach: ostatnie życzenie

Reżyseria

Joel Crawford

Kolejna część opowieści o walecznym Kocie w Butach - przyjacielu Shreka i
Osła.

20.01.2023

Gatunek

animacja

Kraj
Link

USA
https://www.filmweb.pl/film/Puss+in+Boots%3A+The+L
ast+Wish-2022-714479

Tytuł

Mikołajek. Skąd się bierze radość

Reżyseria

Amandine Fredon / Benjamin Massoubre

Wszystko zaczęło się wiele lat temu w Paryżu, gdy w pewnej sympatycznej
rodzinie przyszedł na świat mały chłopiec o imieniu Mikołajek. Niewiele
wiadomo o jego najmłodszych latach, ale o czasach szkolnych usłyszał cały
świat! Razem z paczką zwariowanych kumpli Mikołajek do perfekcji
opanował niełatwą sztukę doprowadzania do szaleństwa nie tylko
nauczycieli i woźnego o pseudonimie Rosół, ale także kochanych rodziców,
sąsiadów, a nawet sklepikarzy. Każda ich przygoda wywołuje istne tsunami
w szkole lub w domu, a kłótnia urasta do rozmiarów bitwy pod Waterloo.
Nie sposób ich jednak nie kochać, bo wszystko czego dotkną zamieniają w
radość i śmiech. Dzieje się to oczywiście za sprawą samego Mikołajka, który
ma dryg do przygody i niekończącą się ciekawość. To właśnie ona pewnego
dnia każe mu zakraść się do pracowni swoich twórców René Goscinnego i
Jean-Jacquesa Sempé, którzy opowiedzą mu o swojej przyjaźni, dzieciństwie
i o tym jak pewnego dnia go wymyślili.

20.01.2023

27.01.2023

Gatunek

Familijny, animacja

Kraj
Link

Francja
https://www.filmweb.pl/film/Miko%C5%82ajek.+Sk%C4
%85d+si%C4%99+bierze+rado%C5%9B%C4%87-202210013458

Tytuł

Biedronka i czarny kot

Reżyseria

Jeremy Zag

Gatunek

animacja, familijny

Kraj
Link

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

Tytuł

Harold and the Purple Crayon

Reżyseria

Carlos Saldanha

Gatunek

animacja, fantasy, familijny

Kraj
Link

USA
https://www.filmweb.pl/film/Harold+and+the+Purple+
Crayon-2023-10014673

