
2016 spalio 7 – 16 d. Vilnius, Kaunas, Šiauliai, 

11-asis tarptautinis
vaiku ir  jaunimo  filmu  festivalis

„Į savo pasaulio kraštą!“. Šiais metais festivalio filmai kviečia patyrinėti savo asmenines ribas, kur baigiasi savas pasaulis ir kur prasideda Kito „žemė“.

Bilietų kainos k/t PASAKA ir SKALVIJA : 2 Eur, kai peržiūroje dalyvauja ne mažiau nei 50 mokinių. 3 Eur, kai peržiūroje dalyvauja 30–50 mokinių. 
4.00 Eur, kai peržiūroje dalyvauja mažiau nei 30 mokinių. Lydintiems pedagogams bei socialiai remtiniems vaikams nemokamai!

K/t FORUM CINEMAS 3 EUR, kai peržiūroje dalyvauja ne mažiau nei 50 mokinių ir 4 Eur. kai peržiūroje dalyvauja mažiau nei 50 mokinių.  Lydintiems 
pedagogams bei socialiai remtiniems vaikams nemokamai! 

Telefonas pasiteiravimui 867752036

ATIDARYMO FILMAS 
Tik vienas seansas Vilniuje! 
Spalio 7 d. 13 val. FORUM CINEMAS VINGIS. 
Bilietų skaičius ribotas. Išankstinė registracija.

Abulele (Abulele)
Rež. Jonathan Geva. Izraelis, 2015. Trukmė 90 min. Nuo 6 m.

Senovės legendos įspėja vaikus apie abulele – milžiniškus, gauruotus ir pavojingus monstrus. 
Tiesa, juos regi tik ypatingi vaikai. Šiame nuoširdžiame filme uždaras berniukas Adamas sunkiai 
išgyvena brolio netektį. Tačiau vieną dieną savo namuose jis pastebi slaptą gyventoją abulele. 
Draugystė su juodu milžinu išsklaido visas baimes ir prietarus.
Filmo anonsas: https://vimeo.com/153369063

UŽDARYMO FILMAS
Tik vienas seansas Vilniuje! 
Spalio 13 d. 13 val. FORUM CINEMAS VINGIS.  
Bilietų skaičius ribotas. Išankstinė registracija

Naujokas (The new kid)
Rež. Rudi Rosenberg. Prancūzija, 2015. Trukmė 85 min. Nuo 10 m.

Keturiolikmetis Benua su šeima ką tik atsikraustė į Paryžių. Naujoje mokykloje, atrodo, negalioja 
mamos patarimai, kaip pritapti naujoje kompanijoje. Draugišką dėmesį naujokui parodo vienin-
teliai klasės moksliukai. Benua netrukus supranta, kad visai nesvarbu, ar naujieji draugai nešioja 
iki pažastų užtrauktas kelnes, ar miegodami čiulpia nykštį it maži vaikai. Svarbiausia – draugystė 
ir pasitikėjimas.
Filmo anonsas: https://www.youtube.com/watch?v=B9cwx6D4J5U

Slaptoji draugija (Secret Society of Souptown) 
Rež. Margus Paju. Estija, Suomija, 2015. Trukmė 97 min.  Nuo 8 m. 
k/t Pasaka 2016 spalio 9d. 14.15 val. , spalio 11d. 10 val., spalio 14d. 12 val.

Dešimtmetės Mari tėvai – tikri darboholikai, tad daugiausia laiko Mari praleidžia su išradin-
gu seneliu Peteriu ir geriausiais draugais. Vaikai įkuria slaptą neįprastų žaidinimų draugiją. 
Vieną dieną jų miestas užnuodijamas, ir visi suaugusieji pavirsta vaikais. Slaptoji draugija 
leidžiasi į iššūkių kupiną nuotykį ieškoti priešnuodžio. Ar pavyks vaikams išgelbėtų savo 
artimuosius?
Filmo anonsas: https://www.youtube.com/watch?v=jNsUp-3fSbo

Tamsta Varlius (Mr. Frog)

Rež. Anna van der Heide. Nyderlandai, Belgija, 2016. Trukmė 90 min. Nuo 6 m. 
k/t Skalvija 2016 spalio 11 d. 10 val. 
k/t Pasaka 2016 spalio 12 d. 10 val.

Eilinė klasė, paprasti vaikai ir paprastas mokytojas... Arba ne! Klasės gyvenimas apsiverčia 
aukštyn kojom, kai vaikai sužino, kad jų mokytojas kartais pavirsta... varle. Mažoji Sita labai 
myli savo mokytoją ir yra pasiryžusi viskam, kad jį apgintų nuo visų gamtoje tykančių 
pavojų.
Filmo anonsas: https://vimeo.com/182103623

Septyni varnai (Seven ravens)

Rež. Alice Nellis. Čekija, Slovakija, 2015. Trukmė 97 min. Nuo 8 m.
k/t Pasaka 2016 spalio 8 d. 14.30 val. , spalio 14 d. 10 val.

Tai pasakiška istorija apie nelaimingo kepėjo dukterį Bohdanką, kuri pasiryžta išgelbėti savo 
brolius nuo pragaištingo pamotės prakeikimo. Kaimynystėje gyvenanti ragana pataria jai 
pasiūti broliams marškinius iš savo rankomis suverptų dilgėlių. Mergaitė neišsigąsta iššūkių 
ir išsiruošia į ilgą, nuotykių kupiną kelionę...
Filmo anonsas: https://www.youtube.com/watch?v=ct_oY0I4cAM



Panelė Rūgštynė (Miss Impossible)

Rež. Emilie Deleuze. Prancūzija, 2016. Trukmė 90 min. Nuo 12 m.
k/t Skalvija 2016 spalio 13 d. 10 val. 
k/t Pasaka 2016 spalio 12 d. 12.15 val. 

Kai kas gal pasakytų, kad Auroros gyvenimas nuobodus. Tačiau trylikametei mergaitei, kuri 
į vaikinus, šeimą ir draugus žvelgia be jokių kompromisų, toks gyvenima yra tikra drama. O 
kur dar naujas prancūzų kalbos mokytojas, baimė būti išsiųstai į internatinę mokyklą, nuo-
latiniai įsimylėjimai ir visiškai beprotiška mintis surengti koncertą su ką tik sukurta grupe...  
Filmo anonsas: https://www.youtube.com/watch?v=87akGYNu3so

Labirintas (Labyrinthus)

Rež. Douglass Boswell. Belgija, 2014. Trukmė 98 min. Nuo 12 m.
k/t Skalvija 2016 spalio 12 d. 10 val. 
k/t Pasaka 2016 spalio 13 d. 10 val.

Keturiolikmetis Frikė puikiai išmano kompiuterinius žaidimus, tačiau šis net ir jam pasirodo 
netikėtas. Jo veikėjai – tikri vaikai ir tikri gyvūnėliai, paslaptingai patekę į virtualų žaidimo 
labirintą. Kyla klausimas: žaisti ar nežaisti, ypač kai tavo rankose artimųjų, pakliuvusių į 
pavojų netikroje realybėje, likimas.
Filmo anonsas: https://www.youtube.com/watch?v=CJ94YRvpe9Y

Aikštelė (The Pitch)

Rež. Eduard Bordukov. Rusija, 2015. Trukmė 105 min. Nuo 12 m.
k/t Pasaka 2016 spalio 11 d. 12.30 val.

Kostia jau seniai svajoja žaisti su vietine jaunių futbolo komanda, tačiau nedrįsta nė pris-
iartinti prie trenerio. Kartą berniukas su draugais pamato svajonių komandos lyderį Damirą, 
žaidžiantį futbolą vietinėje gatvės aikštelėje. Tarp Kostios draugų ir aikštelę užėmusių 
Damiro žaidėjų įsiplieskia konfliktas. Kostia pasiūlo sprendimą – aikštelėje susirungs gatvės 
berniukai ir profesionalų komanda...
Filmo anonsas: https://www.youtube.com/watch?v=GH98wS_kxMg

Smuiko mokytojas (The Violin Teacher)
Rež. Sérgio Machado.  Brazilija, 2015, trukmė 100 min. Nuo 15 m.
k/t Skalvija 2016 spalio 13 d. 14 val. 
k/t Pasaka 2016 spalio 11 d. 14.45 val.

Smuikininkas Laertas daug metų ruošėsi, kad taptų žymiausio Lotynų Amerikos simfoninio 
orkestro muzikantu, tačiau dėl streso perklausos metu lemtingai susikirto. Dabar jis – ei-
linės valstybinės mokyklos muzikos mokytojas pavojingiausiame San Paulo rajone. Laertas 
imasi netradicinių mokymo būdų, atsiskleidžia kaip talentingas pedagogas ir greitai tampa 
ypatingu autoritetu problemiškiems vaikams. Kai likimas antrą kartą pasiūlo galimybę tapti 
profesionaliu smuikininku, Laertui nelengva pasirinkti: repeticijos prestižiniame orkestre ar 
pamokos lūšnyne.
Filmo anonsas: https://www.youtube.com/watch?v=TjaDenw6v-U

Išsaugotas (Keeper)
Rež. Senez Guillaume. Belgija, Šveicarija, 2015. Trukmė 94 min. Nuo 14 m.
k/t Skalvija 2016 spalio 13 d. 12 val.
k/t Pasaka 2016 spalio 12 d. 14.15 val. 

Penkiolikmečiai Maksimas ir Melani myli vienas kitą ir nedrąsiai tyrinėja bundantį savo seks-
ualumą. Staiga Maksimą šokiruoja žinia apie draugės nėštumą, tačiau vaikinas didvyriškai 
susitaiko su mintimi, jog taps tėčiu ir įtikina Melani išsaugoti kūdikį... 
Filmo anonsas: https://www.youtube.com/watch?v=7T8_XhwpD7E

Pasvajok! (In your dreams!) 
Rež. Petr Oukropec. Čekija, Slovakija, Bulgarija, 2016. Trukmė 79 min. Nuo 14 m.
k/t Skalvija 2016 spalio 12 d. 12 val. 
k/t Pasaka 2016 spalio 14 d. 14 val.

Nedaug mergaičių užsiima parkūru – bėgioja ir daro salto ant stogų, karstosi aprūdijusiais 
pastoliais, šokinėja nuo vienos sienos ant kitos... Lauros laisvalaikis pašėlęs ne mažiau nei 
jos mintys ir jausmai: pavydas, meilė be atsako, išsiskyrusių tėvų problemos, nesusipratimai 
su geriausia drauge. Norėdama pabėgti nuo įtampos, Laura savo vaizduotėje kuria kitokį 
pasaulį. Riba tarp realybės ir fantazijos kartais tokia blanki...
Filmo anonsas: https://www.youtube.com/watch?v=_S9BgjSQl1c

Skarmalų sąjunga (Rag union).
Rež. Mikhail Mestetskiy. Rusija, 2015. Trukmė 96 min. Nuo 14 m.
k/t Skalvija 2016 spalio 11 d. 14 val.

Paprastas paauglio Vanios gyvenimas kardinaliai pasikeičia, kai jis susipažįsta su keistuolių 
šutve. Sportininkai, menininkai, svajotojai – save jie vadina „Skarmalų sąjunga“ ir tiki, jog 
gali pakeisti pasaulį.  To jie siekia meniškomis protesto akcijomis. Vania, įtikintas naujų 
draugų, tampa „didingosios organizacijos“ nariu.
Filmo anonsas: https://www.youtube.com/watch?v=Nuw-_4cczN0

Kontaktai mokyklinių seansų rezervacijoms 
k/t PASAKA tel.: (8-5) 261 1516
k/t SKALVIJA tel.: (8-5) 261 0505
K/t FORUM CINEMAS tel.: 867752036


