Que xic és el cine!
I que gran és el Cineclub Xic!
Mentre duri aquest estrany malson pandèmic,
somiarem amb cinema, perquè el llenç blanc
que rep i abraça imatges és el lloc ideal per
fer-ho.
En aquest nou cicle farem bombolles en grup,
ens taparem la boca d’emoció i ens fregarem
les mans davant la tria de pel·lícules insuperables, tot i que totes elles parlen de superació. Hi trobareu des d’una nena índia que vol
convertir-se en cantant fins a un nen que pot
viatjar a un món fantàstic, passant pel gegant
de ferro que no vol fer la guerra, una nena keniana que vol tenir superpoders i una nena palestina que sobreviu en un camp de refugiats.
Històries esperançadores d’arreu del món.

Programació
febrer-abril 2021

Aneu al cine, veniu al Xic! La cultura segura
no s’atura!

Diumenge, 7 de febrer. 17 h.

Diumenge, 21 de febrer. 17 h.

Diumenge, 14 de març. 17 h.

Secret Superstar

El gigante de hierro

The Tower

Advait Chandan. Índia, 2018

Brad Bird. Estats Units, 1999

Mats Grorud. França-Suècia-Noruega, 2018

Ínsia és una nena índia que vol presentar-se en un concurs
de talents per ser cantant. El seu pare no ho accepta i això
provocarà que Ínsia busqui una solució sorprenent.

Som als Estats Units, en plena Guerra Freda (i no, no era
un duel de països llançant-se gelats). Un nen es fa amic
d’un gegantí robot bonifaci destinat a convertir-se en una
arma d’alt poder destructiu. Però el món dóna moltes voltes.
Brad Bird (autor d’Els Increïbles) exposa el conflicte entre
la ingenuïtat del nen i la violència irracional d’alguns adults.

Wardi es una nena palestina que viu amb la seva família al
camp de refugiats de Burj-el Banajneh. El seu avi, que va ser
un refugiat d’aquest camp, li dona la clau de la seva antiga
casa. A partir d’aquí, la nena comença a recollir els testimonis
familiars per construir la seva pròpia identitat.

La jove actriu Zaira Wasim ens commourà amb aquesta
croada contra l’odi, l’extremisme religiós, el masclisme...
Una pel·lícula inspiradora produïda i coprotagonitzada per
l’actor Amir Khan que s’ha convertit en un dels últims
grans èxits de crítica i públic del cinema de Bollywood.
Sessió programada conjuntament amb el Festival Nits de
cinema oriental de Vic.

2 h 30 min. Festival Nits. Recomanada a partir de 7 anys.

La tercera és la bona, diuen. A veure si aquesta vegada podem projectar, i vosaltres veure, aquesta obra mestra d’animació antibel·licista, que transmet els valors del cinema
denúncia recolzant-se en un entreteniment de gran qualitat
artística.
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El primer llargmetratge de Mats Grorud explica amb intel·ligència i tendresa, i amb un llenguatge accessible a les més
petites i petits, la història d’una família atrapada durant generacions en un camp de refugiats palestins al Líban. The
Tower és una apassionant lliçó d’història plena de bellesa i
valors humans.
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Sessions de cinema infantil i familiar
Els diumenges, a l’Atlàntida
(C/Francesc Maria Masferrer, 4)

Diumenge, 21 de març. 17 h

Diumenge, 4 d‘abril. 17 h.

Diumenge, 18 d’abril. 17 h.

Caçadors de bruixes

Supa Modo

Llegir cinema

Rasko Miljkovic. Sèrbia-Macedònia, 2020

Likarion Wainaina. Kènia-Alemanya, 2018

Diversos autors, països i anys

Aportació: 3€ (fins a 3 anys, accés gratuït)
Abonament familiar: 40 € (famílies de 3 a 5
membres). Contacteu amb Cineclub Vic per
a més informació: info@cineclubvic.com

Jovan, un nen de deu anys amb paràlisi cerebral, té una
imaginació desbordant. S’escapa sovint a un món fantàstic, on és lliure de ser qui vol ser i posseeix els superpoders heroics amb els quals tots somien. La seva (extra)ordinaria existència es veu sacsejada quan arriba una nova
companya de classe, la Milica.

Jo és una nena de nou anys, boja pel cinema d’acció,
que somia en convertir-se en una heroïna. El seu desig
més gran, com el seu estimat Jackie Chan, és rodar una
pel·lícula. Gràcies a la seva imaginació oblidarà momentàniament que pateix una greu malaltia.

Venda en línia a www.latlantidavic.cat

Aquest apropament a les greus malalties a què s’han d’enfrontar algunes nenes i nens ens sorprendrà per la seva
sensibilitat i capacitat de commoure sense utilitzar cap
excés melodramàtic. Si fos una producció de Hollywood,
Caçadors de bruixes ja seria tot un èxit internacional.

Com cada any, acomiadem la temporada del Cineclub Xic
amb una sessió de Llegir Cinema, un nou recull de curtmetratges basats o inspirats en originals literaris creat en
exclusiva pel Xic. Aquesta vegada, veurem entre línies la
història d’una nena i el seu gat aficionats als contes de
fades, o el que fan els llibres d’una llibreria quan, de nit, estan sols, sense humans, o un conte mariner dibuixat amb
peces de roba...

Totes les pel·lícules són aptes per a tots
els públics. L’organització de Cineclub Vic
ofereix una recomanació d’edat que és
únicament orientativa

1 h 25 min. Recomanada a partir de 7 anys.

Supa Modo és tota ingenuïtat i amor. I passió pel cinema. Una pel·lícula que parla sobre la maternitat, sobre
una possible mort imminent, però també és, sobretot,
un cant a la vida, plena d’heroïnes. Esteu preparats per
viatjar fins a Kènia i participar en un rodatge absurdament divertit?

1 h 14 min. Recomanada a partir de 4 anys.

Com sempre, en aquestes sessions comptarem amb els
millors recolza llibres: els amics del Flic, el festival d’experiències i creació literària.

1 h aprox. Festival Flic. Recomanada a partir de 4 anys

+info: www.cineclubvic.com

