Diumenge, 12 de març. 17 h

Diumenge, 26 de març. 17 h

Hiroaki Miyamoto. Japó, 2016

Charles Chaplin. EUA, 1921

En Luffy i la comunitat de Pirates de Barret de Palla
es dirigeixen a la més gran ciutat de l´entreteniment,
un santuari absolut fora de l´abast del Govern mundial. L’univers One Piece amb una crítica ferotge,
però molt divertida, al món del capitalisme. Crítica
social, acció, romanticisme i molt d’humor en un autèntic divertimento.

Una mare soltera acaba abandonant el seu fill per la
seva desesperada situació econòmica. El nen acabarà a les mans d’un rodamón. Charles Chaplin es
va inspirar en la cruesa de la seva infància per rodar
aquest clàssic del cinema mut. Després de la projecció podrem gaudir d’una exposició interactiva de
mecanismes cinematogràfics.

Recomanada a partir de 8 anys | 2 h.

Per a tots els públics | 1 h 8 min.

One Piece Gold

El chico

Sessions de cinema infantil
Totes les pel·lícules es projectaran a
l’Espai de Teatre i Cinema ETC (Passeig
de la Generalitat, 46 · Vic) a les 17h
Totes les pel·lícules són doblades o
subtitulades en català
Servei de bar

Aportació: 3€ (fins a 3 anys, accés gratuït)
Abonament familiar per a tot el cicle:
30 € (famílies de 3 a 5 membres)
Cineclub Vic afegeix una recomanació
d’edat. És un criteri de l’entitat, però tots els
films són aptes per a tots els públics.

Programació
gener-març 2017

Diumenge, 15 de gener. 17 h

Grand Prix a la muntanya
dels invents

Diumenge, 29 de gener. 17 h

Monster Hunt

Raman Hui. Xina-Hong Kong, 2015

Ivo Caprino. Noruega, 1975.

Diumenge, 12 de febrer. 17 h

L’extraordinari viatge de
T.S. Spivet

Diumenge, 19 de febrer. 17 h

El regal de la Molly Monster
Matthias Bruhn i Ted Sieger. 2016

Jean-Pierre Jeunet França-Austràlia, 2013

Al cim d’una muntanya hi viu un inventor amb els seus
dos amics. Tots tres construiran un cotxe de competició gegantí per fer front al campió mundial de Fórmula
1. Un clàssic indiscutible del cinema infantil que conté
la millor cursa de cotxes de la història dels dibuixos
animats. Agafeu-vos fort!

La reina dels monstres està embarassada i ha de
figuir al món dels humans quan uns monstres malvats la persegueixen. Monster Hunt va ser una de
les triomfadores del Festival Nits gràcies a la seva
desbordant imaginació, al seu sentit de l’aventura i
a un embolcall visual de primera classe. Un entreteniment ideal per a tota la família.

T.S. Spivet és un geni de 12 anys que viu en un ranxo a
Montana amb la seva família. Una institució científica li
concedeix un premi i, carregat amb una maleta, es disposa a travessar el país per recollir-lo. L’autor d’Amelie
ens regala una faula sobre la família i la maduresa. Una
aventura entranyable i d’una gran bellesa plàstica.

La Molly Monster és l’única filla d’en Popo i l’Etna. La
seva vida transcorre en l’entorn familiar. Però quan la
seva mare pon un ou, la Molly emprèn un viatge que
canviarà el seu lloc a la família. Els llibres il·lustrats de
Ted Sieger prenen vida en aquesta inventiva pel·lícula,
farcida d’humor absurd i amb un disseny de personatges i tractament dels colors absolutament hipnòtic.

Per a tots els públics | 1 h 28 min.

Recomanada a partir de 6 anys | 1 h 57 min.

Recomanada a partir de 6 anys | 1 h 45 min.

Per a tots els públics | 1 h 10 min.

+info: www.cineclubvic.com

