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Lucas și Laís sunt pe cale de a se transforma! Călătoria celor doi, pe roți, îi va ajuta să-și 
descopere curajul și încrederea în sine. Lucas are 13 ani și se simte descurajat de când 
un accident l-a adus în scaunul cu rotile. Laís, colega lui de școală, își petrece mult timp 
cu mama sa, pe care o ajută să vândă micul dejun dintr-o camionetă, în orășelul unde 
locuiesc. Însă ceea ce-și dorește Laís enorm e să-și cunoască tatăl, care a plecat pe când 
ea era mică. Marea dorință a fetei naște în amândoi ideea de a porni la drum, pe urmele 
tatălui dispărut, iar ceea ce descoperă e mai mult decât și-ar fi putut închipui. 

10 Pe roți 
On WheeLs
PrOdus de BraziLia. durata: 72 Minute. 
suBtitrat În LiMBa rOMână.  reCOMandare vârstă: 10+ 
FiLM distriBuit În rOMânia de FreeaLize.

12 Avril și lumeA Prefăcută  
aPriL and the extraOrdinary WOrLd

PrOdus de Franța-BeLgia-Canada. durata: 105 Minute. 
suBtitrat În LiMBa rOMână.  reCOMandare vârstă: 10+
FiLM distriBuit În rOMânia de asOCiația CuLturaLă MaCOndO.

1941. napoleon al v-lea conduce Franța, iar academicienii dispar inexplicabil. În absența 
tehnologiilor moderne, lumea depinde de cărbune și abur. O fată pe nume avril pleacă 
în căutarea părinților ei, oameni de știință care au dispărut. Însoțită de darwin, pisica ei 
vorbitoare, și de o haimana pe nume Julius, fata va înfrunta misterele și pericolul pentru 
a afla cine ține  prizonieri oamenii de știință și de ce.

traiLer: http://bit.ly/2BxiPjWtraiLer: http://bit.ly/2gc7gbn
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Mâncăcioșii de șosete sunt creaturi pe care oamenii nu le pot vedea, responsabile 
pentru dispariția șosetelor. ei mănâncă doar câte o șosetă, lăsând perechile... despere-
cheate. Și nu se ating niciodată de șosetele de bebeluș. viața Mâncăcioșilor de șosete 
este o aventură continuă. Îți trebuie curaj să găsești o familie cu multe șosete, să o 
protejezi și să înveți să trăiești cu oameni prin preajmă. „aventuri fără pereche” este 
povestea acestor creaturi simpatice, prinse într-o poveste  cu gangsteri și răfuieli între 
două clanuri de mâncători de șosete.

10 Aventuri fără Pereche
the OddsOCkeaters
PrOdus de Cehia. durata: 83 Minute. 
suBtitrat În LiMBa rOMână. reCOMandare vârstă: 6+
FiLM distriBuit În rOMânia de FreeaLize.

12 Atelierul  
L’ateLier

PrOdus de Franța. durata: 113 Minute. 
suBtitrat În LiMBa rOMână. reCOMandare vârstă: 14+
FiLM distriBuit În rOMânia de Bad uniCOrn.

„atelierul”, cel de-al 8-lea film al renumitului regizor francez Laurent Cantet („entre les 
murs”) vorbește despre dificultatea generației tinere de a-și găsi locul într-o societate 
violentă, ruptă între probleme sociale și politice. Olivia dejazet, o scriitoare celebră, 
organizează un atelier de vară la care participă un grup de tineri din sudul Franței. 
Printre ei, antoine, un tânăr conflictual și talentat, care rupe dinamica grupului. Olivia 
este deopotrivă îngrijorată și fascinată de violența lui antoine și încearcă să-l cunoască 
dincolo de granițele atelierului.

traiLer: http://bit.ly/2C1kuiitraiLer: http://bit.ly/2ekxxhd
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spania, vara lui 1993. Frida are şase ani şi, după decesul părinţilor, trebuie să înfrunte 
prima vară alături de noua sa familie adoptivă. Înainte de sfârşitul verii petrecute în 
provincia catalană, fata trebuie să înveţe să-şi controleze emoţiile, iar părinţii trebuie să 
înveţe să ţină la ea ca la propria lor fiică.

10 vArA lui ’93 
suMMer 1993
PrOdus de sPania. durata: 97 Minute. 
suBtitrat În LiMBa rOMână. reCOMandare vârstă: 10+
un FiLM distriBuit În rOMânia de transiLvania FiLM.

BreAking news  

PrOdus de rOMânia. durata: 81 Minute. 
reCOMandare vârstă: 14+
un FiLM distriBuit În rOMânia de transiLvania FiLM.

 după moartea tragică a operatorului său, reporterul alex Mazilu face un reportaj in 
memoriam despre viaţa acestuia. Cu trei zile înainte de Crăciun, într-un orăşel de pe 
litoralul Mării negre, alex pune laolaltă puzzle-ul existenţei colegului operator, totul 
văzut prin ochii fiicei adolescente a acestuia. În încercarea de a compensa moartea 
fostului coleg, alex îi ia, pe nesimţite, locul.

traiLer: http://bit.ly/2hhlqnetraiLer: http://bit.ly/2ehmdjk
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traiLer: http://bit.ly/2gc7gbn
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10 incrediBilA Poveste A Perei uriAșe 

PrOdus de daneMarCa. durata: 80 Minute.
duBLat În LiMBa Maghiară. reCOMandare vârstă: 6+
FiLM distriBuit În rOMânia de Cine eurOPa.

viaţa se scurge liniştit în Oraşul Însorit, până ce Mitcho şi sebastian găsesc un mesaj 
într-o sticlă adusă de apele golfului. Mesajul este din partea primarului dispărut al 
oraşului, care tocmai a făcut o descoperire extraordinară pe insula Misterioasă. Cei doi 
trebuie să plece imediat în călătorie, pentru a-l salva pe primar şi a-l aduce acasă. 

traiLer: http://bit.ly/2havoFv

Peter este eroul obraznic şi aventuros inventat de Beatrix Potter, scriitoare și ilustratoare 
britanică. Poveștile ei desenate despre iepurașul Peter au captivat generaţii întregi de 
cititori, iar acum vin să ne cucerească într-o comedie contemporană. Ca toți iepurii, 
Peter iubește morcovii, iar visul său e să cucerească grădina de legume a domnu-
lui thomas Mcgregor. Pe lângă apriga dispută pentru grădina de legume, domnul 
Mcgregor și Peter se luptă și pentru atenția și afecțiunea vecinei Bea, o mare iubitoare 
de animale. Înfruntarea dintre cei doi capătă proporții, ajungând până în depărtare, la 
Lake district sau Londra.  

Peter iePurAșul  
Peter raBBit
PrOdus de Marea Britanie- austraLia-sua. durata: 93 Minute. 
duBLat În LiMBa rOMână. reCOMandare vârstă: 6+
FiLM distriBuit În rOMânia de interCOM FiLM.

traiLer: http://bit.ly/2F6tduk
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