Des d’el 6 d’octubre i cada quinze
dies, tots els dissabtes per la
vesprada es du a terme el cicle
d’animació dins del programa
CCCCinema. Les pel·lícules han
sigut cuidadosament seleccionades
per oferir una varietat d’estils,
històries i temàtiques per a xiquetes
i xiquets. Particularment s’ha
intentat que tinguen un interès
didàctic i que mostren una serie de
mons en els que està representada
la diversitat de la nostra societat.
Així mateix, els referents dels films
del cicle son tant masculins com
femenins.
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En el cicle hi haurà projeccions en
castellà i en valencià i cada pel·lícula
posseïx una recomanació d’edat.
Entre els títols cal destacar En lo
alto del mundo, guanyadora de
diversos premis internacionals i que
es projectarà en la sessió anterior al
dia internacional de la dona, Grand
prix a la muntanya dels invents,
un clàssic de l’animació amb stop
motion que recuperem per al cicle,
El regal de la Molly Monstre, una
història amb monstres surrealista i
molt divertida i el programa Nieve y
los árboles mágicos.
A més, durant les vacances de nadal
i Pasqua hi haurà sessions especials
amb la repetició de les pel·lícules
projectades anteriorment.

Desde el 6 de octubre y cada
quince días, todos los sábados
por la tarde se desarrollará el ciclo
de cine de animación dentro del
programa CCCCCinema. Las
películas han sido cuidadosamente
seleccionadas para ofrecer una
variedad de estilos, historias y
temáticas para niñas y niños. En
particular se ha procurado que
tengan un interés didáctico y que
muestren una serie de mundos
en los que está representada la
diversidad de nuestra sociedad.
Igualmente, los referentes de
las películas del ciclo son tanto
masculinos como femeninos.
En el ciclo habrá proyecciones
en castellano y en valenciano
y cada película posee una
recomendación de edad. De entre
los títulos cabe destacar En lo alto
del mundo, ganadora de varios
premios internacionales y que se
proyectará en la sesión anterior al
día internacional de la mujer, Grand
Prix a la muntanya dels invents, un
clàssic de la animación con stop
motion que recuperamos para el
ciclo, El regal de la Molly Monstre,
una historia con monstruos
surrealista y muy divertida y el
programa Nieve y los árboles
mágicos.
Además, durante las vacaciones de
navidad y Pascua habrá sesiones
especiales con la repetición
de las películas proyectadas
anteriormente.

Totes les projeccions son a les 18 h
Todas las proyecciones son a las 18 h.
Programació a càrrec de Samuel Sebastian
wwww.samuelsebastian.com
06.10.2018 Phantom boy

+8

20.10.2018 L’hivern i la primavera al regne d’Escampeta +4

V. Valencià

03.11.2018 Karlsson de les teulades

+6

V. Valencià
V. Valencià

17.11.2018 Grand Prix a la muntanya dels invents

+6

01.12.2018 El regalo de Molly Monstre

+3

15.12.2018 Nieve y los árboles mágicos

+4

27.12.2018 Phantom boy

+8

28.12.2018 L’hivern i la primavera al regne d’Escampeta +4

V. Valencià

29.12.2018 Karlsson de les teulades

+6

V. Valencià

02.01.2019 Grand Prix a la muntanya dels invents

+6

V. Valencià

03.01.2019 El regalo de Molly Monstre

+3

04.01.2019 Nieve y los árboles mágicos

+4

19.01.2019 L’estiu i la tardor al regne d’Escampeta

+4

V. Valencià

02.02.2019 Laban i Labolina

+2

V. Valencià
V. Valencià

16.02.2019 Les malifetes d’Emil

+6

02.03.2019 El techo del mundo

+6

23.03.2019 El diari de Florentina

+3

06.04.2019 Petzi i la mar salada

+3

V. Valencià

19.04.2019 L’estiu i la tardor al regne d’Escampeta

+4

V. Valencià

20.04.2019 Laban i Labolina

+2

V. Valencià
V. Valencià

21.04.2019 Les malifetes d’Emil

+6

26.04.2019 El techo del mundo

+6

27.04.2019 El diari de Florentina

+3

28.04.2019 Petzi i la mar salada

+3

V. Valencià

Cicle infantil
d’animació
—
Ciclo de cine
infantil de
animación

——————————————

——————————————

——————————————

——————————————

——————————————

06.10.2018 / 27.12.2018

03.11.2018 / 29.12.2018

01.12.2018 / 03.01.2019

15.12.2018 ⁄ 04.01.2019

19.01.2019 / 19.04.2019

Phantom boy

Karlsson de les
teulades

El regalo de Molly
Monstre

Nieve y los árboles
mágicos

L’estiu i la tardor al
regne d’Escampeta

(+8)
——————————————
Un misterioso gángster hiere
a Alex, un inspector de policía
que lo está persiguiendo.
Inmovilizado en el hospital, Alex
hace amistad con Léo, un chico
de once años afectado por una
grave enfermedad. Acostado en
su cama, Léo descubre que tiene
un poder extraordinario: puede
salir de su cuerpo y, como un
fantasma, invisible para todos,
puede alzar el vuelo y atravesar los
muros. Gracias a este poder y con
la ayuda de Marie, una intrépida
periodista, Alex podrá enfrentarse
al gánster, que está amenazando
la ciudad con un virus informático
fulminante.
——————————————

20.10.2018 / 28.12.2018

L’hivern i la
primavera
al regne
d’Escampeta

(+4 / V. Valencià)
——————————————
L’hivern s’abat sobre el regne i
l’Ogre de les muntanyes s’emporta
la bella princesa Mèlia Pa de Pessic.
Gràcies a en Lleó i els seus amics,
tornaran tots a casa sans i estalvis.
Però, a la primavera, algú enverina
l’aigua de la ciutat i hauran de
descobrir qui ha inflat les panxes
dels veïns abans de poder celebrar
el Carnaval.

(+6 / V. Valencià)
——————————————
En Germanet és un xiquet de 7
anys solitari i somiador que viu
en una gran ciutat de Suècia i
que voldria tenir un gos amb qui
poder passar l’estona. Quina serà la
seua sorpresa quan una calorosa i
ensopida tarda d’estiu descobreix
l’arribada d’un personatge
estrafolari, en Karlsson un amic
imaginari que entra volant per
la finestra gràcies a una estranya
hèlice.
——————————————

17.11.2018 / 02.01.2019

Grand Prix a la
muntanya dels
invents

(+6 / V. Valencià)
——————————————
Al cim d’una muntanya viu el
mecànic de bicicletes i inventor
Teodor amb els seus amics: el
pessimista mussol Lambert i
el valent i optimista Sonny. Els
tres construiran un cotxe de
competició gegantí, l’Il Tempo
Gigante, per fer front al campió
mundial de Fórmula 1, que no és ni
més ni menys que un antic ajudant
que va furtar la fórmula d’un motor
a en Teodor.

(+3)
——————————————
Molly es la hija única de Popo
y Etna Monstruo, la reina de la
casa. Su vida transcurre en el
entorno familiar, jugando con
su mejor amigo, Edison, un
juguete de cuerda que tiene vida
propia. Sin embargo, en el país
de los Monstruos, las madres
hacen el huevo y los padres lo
mantienen caliente camino de la
isla del Huevo, donde todos los
monstruos salen del cascarón.
Molly, ilusionada por conocer al
nuevo miembro de la familia, le ha
tejido un gorro de lana a su futuro
hermanito. Pero los padres, con las
prisas por parte, se la han dejado y
ella decide seguirlos con su regalo.
Cuando finalmente la familia
se reencuentra, los padres, que
estaban horrorizados, se ponen
muy contentos. Se rompe el huevo,
y un monstruo pequeñito sale al
mundo. Este viaje atravesando
las montañas Muy Muy Salvajes,
acompañada de Edison, ha
cambiado a Molly, que se convierte
finalmente en la hermana mayor.

(+4)
——————————————
Los cuatro relatos que componen
este film se inician con Tigres en
fila india, protagonizada por un
niño muy perezoso que, con su
ingenio, pondrá a las fieras a su
merced. En El pequeño brotese
cuenta la historia de una niña y su
tela mágica. One, two, treenarra
las aventuras de un árbol que un
buen día echa a andar. Por último,
en Nieve unos niños que van de
excursión quedan inmovilizados
por una repentina tormenta de
nieve, y Filemón descubrirá que
una familia de esquimales se ha
instalado cerca de su casa.
-- Tigres en fila india, Benoît
Chieux
-- El pequeño brote, Chaïtane
Conversat (sin diálogos)
-- One, two, tree, Yulia Aronova (sin
diálogos)
-- Nieve, Antoine Lanciaux y
Sophie Roze

(+4 / V. Valencià)
——————————————
Durant les nits d’estiu, en Bonifaci
festeja la reina Eloïsa i la seua filla i
els seus amics voldran impedir que
es case amb eixementider que segur
que alguna se n’empesca. A la tardor,
quan s’esborren les històries dels
llibres d’Escampeta, s’embarcaran en
mil peripècies per tal de no avorrirse i trencar el malefici d’en Bonifaci i
la banya d’unicorn.
——————————————

02.02.2019 / 20.04.2019

Laban i Labolina

(+2 / V. Valencià)
——————————————
En Laban i la Labolina són dos
germanets fantasma que viuen al
Castell del Sol Diürn amb la seua
família. En Laban té por de la foscor
i la Labolina en sap molt de fer
ombres xineses. A tots dos els agrada
pintar, anar de picnic, cuinar receptes
estranyes i jugar. De vegades es
barallen una mica, però sobretot
els agrada divertir-se tots junts. En
la segona entrega de les aventures
de Laban el petit fantasma, els
protagonistes d’aquesta tendra
pel·lícula d’animació sueca aprenen
a conviure i a experimentar amb les
emocions. No oblidem que en Laban
és un fantasma que enlloc d’espantar
la gent, és ell mateix qui té por de
la foscor.

——————————————

——————————————

Les malifetes d’Emil

El diari de
Florentina

16.02.2019 / 21.04.2019

(+6 / V. Valencià)
——————————————
A Katthult de Lönneberga
(Smaland) hi viu l’Emil amb l’Ida, la
seua germana petita, els seus pares,
el granger i la minyona. A l’Emil li
agrada molt jugar però sovint acaba
fent malifetes. Per això el tanquen
al magatzem de la llenya on, en lloc
de posar-se trist, ha aprés a tallar
figures de fusta. Prompte algú el
deixarà eixir i s’empescarà una nova
trapelleria. Basada en les narracions
d’Astrid Lindgren.
——————————————

02.03.2019 / 26.04.2019

El techo del mundo

(+6)
——————————————
1882. San Petersburgo. Sasha, una
jovencita de la aristocracia rusa,
ha estado siempre fascinada por
la vida aventurera de su abuelo,
Olukin. Explorador famoso, hizo
construir un magnífico barco
rompehielos, el Davai, que no ha
regresado de su última expedición
a la conquista del Polo Norte. Sasha
decide partir hacia el Gran Norte
siguiendo la pista de su abuelo para
recuperar el famoso barco.

23.03.2019 / 27.04.2019

(+3)
——————————————
La Florentina és una musaranya
(no se l’ha de confondre amb un
ratolí!). Amb la seua família ha anat
a viure a un poblet del bosc on al
principi s’hi sentirà una mica sola,
però prompte es farà amiga d’unes
xiquetes: Celestina, Albertina i
Miquelina. Ella, que encara és molt
menuda, observa el món que la
volta amb el candor i la sorpresa
d’un infant. Descobreix les coses
a la vegada que n’aprèn el nom i
escolta i comprova les explicacions
dels grans amb la mica de sospita
de qui vol pensar per si mateixa.
Encuriosida, explora l’entorn a la
vegada que s’adona de qui és, i
de com profunds són, també, els
sentiments: l’admiració, la felicitat,
la por, juntament amb la decepció,
la culpabilitat, la responsabilitat, la
gelosia i, finalment, l’alegria de ser
germana gran.

——————————————

06.04.2019 / 28.04.2019

Petzi i la mar salada

(+3 / V. Valencià)
——————————————
L’osset Petzi i els seus amics, el
pingüí Pingo i el pelicà Riki, es
passen el dia junts i s’estimen molt.
Un dia es troben amb la Mary, un
vaixell que sembla atrotinat però
que amb una mica d’esforç pot
tornar a navegar! Junts, decideixen
embarcar-se en una aventura
que els portarà a conèixer món i
a viure tota mena d’experiències.
L’amistat, la sorpresa i la descoberta
són el fil conductor de les trames
dels sis episodis que conformen la
pel·lícula. Basats en una tira còmica
per a xiquets i xiquetes creada el
1951 pel matrimoni danès Carla i
Vilhelm Hansen, el personatge d’en
Petzi i els seus amics són tota una
institució de la infantesa.

