El Cineclub Xic
es trasllada
Nou cicle, nova casa, nou horari. El Cineclub
Xic es trasllada, durant tota aquesta temporada, al Cinema Vigatà.
I, com diria en Guardiola, començarem les
sessions ben d’hora, ben d’hora, perquè així
condirà més la tarda.
Els diumenges, al Cinema Vigatà, a les 4 de la
tarda, després de fer el cafè o el te o la migdiada o les tres coses alhora, teniu la millor
selecció de cinema infantil de qualitat.
Pels mesos de setembre a gener us proposem una programació de 9 títols únics que
travessen fronteres, estils i formats. De l’Àsia
als Estats Units, passant (diverses vegades)
per Europa. Hi trobareu animació moderna i
tradicional, imatge real i irreal, llargmetratges
i curtmetratges. Aquí hi cap de tot, i al pot xic
hi ha la bona confitura.

Programació
setembre 2019 - gener 2020

Ah! Els anomenats adults també poden venir:
tothom porta un infant a dins.

22 de setembre, 16 h. Cinema Vigatà

6 d’octubre, 16 h. Cinema Vigatà

20 d’octubre, 16 h. Cinema Vigatà

3 de novembre, 16 h. Cinema Vigatà

Okko. El hostal y sus
fantasmas Kitarô Kôsaka. Japó, 2018

El vent entre les canyes

La revolta dels contes

Dilili a París

Diversos directors. França-Bèlgica-Suïssa, 2017

J.Schuh, J.Lachauer i Bin-Han To. GB, 2016

Michel Ocelot. França-Bèlgica-Alemanya, 2018

L’Okko és una nena que, després de perdre els seus pares, se’n va a viure amb la seva àvia en un hostal d’aigües
termals en plena natura. En aquest lloc idíl·lic, i mentre es
prepara per ser la futura propietària de l’hostal, creixerà en
molts sentits i coneixerà a uns quants Yokai: esperits del
bosc que l’ajudaran a superar els moments més durs del
seu aprenentatge.

Aquest títol tan poètic aixopluga cinc curtmetratges
diferents sobre la llibertat (d’expressió i de totes les altres
coses), que han estat premiats a diversos festivals.

Tot està per fer i tot està per reinventar. La revolta dels
contes és l’adaptació del best-seller de l’escriptor Roald
Dahl, on es recuperen personatges i relats clàssics coneguts per tothom (la caputxeta, els tres porquets, el llop...)
per donar-los la volta i introduir-hi girs enginyosos, sorprenents i rabiosament actuals.

El gran mestre de l’animació francesa, Michel Ocelot, és
un vell (i bell) conegut del Cineclub Xic. Ara ens presenta la
seva nova meravella estètica, una peça d’artesania d’una
gran bellesa plàstica.

Kitarô Kôsaka, director sorgir de l’Estudi Ghibli, ens regala una preciosa pel·lícula, que vessa sensibilitat, fantasia i valors pels quatre costats. O eren cinc?

1 h 34 min. Recomanada a partir de 4 anys.

Són històries protagonitzades per heroïnes: des de la
princesa i la dragona de La caça del dragó, fins a la bestiola fantàstica de La unicorn passant per La nena i la nit,
Randes i dragó i El vent entre les canyes, que dona títol
al recull. Animació és una paraula femenina en aquesta
selecció on conflueixen les millors històries amb diversos i
originals estils de dibuix.

1 h 10 min. Recomanada a partir de 4 anys.

L’adaptació al cinema d’aquest llibre respecta l’esperit
transgressor de Roald Dahl i, fins i tot, va més enllà, barrejant les històries entre si per fer-ne una de nova i trepidant
mai llegida.

1 h. Petit Protesta. Recomanada a partir de 7 anys.

Dilili és una jove que acaba d’arribar a França, es posa a
investigar una sèrie de misteriosos segrestos al París de
la Belle Époque. Aquesta excusa argumental serveix per
fer-nos viatjar a un moment de la història francesa, omplir-lo de missatges tolerants i un irresistible aire naïf. Una
autèntica joia.

1 h 35 min. Recomanada a partir de 7 anys.

Aportació: 3€ (fins a 3 anys, accés gratuït)
Abonament familiar 9 sessions:
45 € (famílies de 3 a 5 membres).
Tots els films són aptes per a tots els públics.
Totes les pel·lícules es projectaran al Cinema
Vigatà (C/Jacint Verdaguer, 22)
Servei de bar

17 de novembre, 16 h. Cinema Vigatà

1 de desembre, 16 h. Cinema Vigatà

15 de desembre, 16 h. Cinema Vigatà

12 de gener, 16 h. Cinema Vigatà

26 de gener, 16 h. Cinema Vigatà

El meu primer festival

¡Liberad a Willy!

El niño que pudo ser rey

Simon Wincer. EUA-França-Mèxic, 1993

Joe Cornish. Regne Unit-EUA, 2019

La increïble història de la
pera gegant Dinamarca, 2017

Matilda

Diversos directors. Diversos països i anys
Des del Cineclub Xic us convidem a aquesta cita anual
amb el recull dels millors curtmetratges de la temporada
seleccionats per El Meu Primer Festival, el festival de cinema per a infants.

El tema del Julius és Moby Dick? Si la cosa va, suposadament, de balenes, poques pel·lícules ens venen a la
memòria més mítiques que aquesta història d’un nen amb
problemes de comportament que, curiosament, l’envien a
netejar les pintades que ha fet al delfinari.

A cada cicle del Cineclub Xic ens agrada programar una
pel·lícula adreçada a tots els públics però pensada per a
un públic adolescent o juvenil.

A la petita i idíl·lica Vilasol hi viuen dos amics, un elefant
que es diu Sebastià i una gata que es diu Mitxo. En Sebastià, la Mitxo i els habitants de Vilasol estan molt tristos perquè el seu estimat alcalde, en Jeremies Severi Bartolome
Olsen, ha desaparegut. I fins aquí podem llegir.

I dins aquesta celebració del centenari del naixement de
Roald Dahl (que va ser fa tres anys però ens va passar per
alt), a més de La revolta dels contes també podrem veure
la magnífica Matilda

Des de ja fa uns anys, El Meu Primer té una repercussió
fora de la ciutat de Barcelona, i amplia les seves sessions a
diferents municipis del territori català i més enllà. La col·laboració d’ajuntaments, cineclubs, sales de cinema i altres
entitats culturals fan possible que el festival arribi a moltes
més localitats.

1 h. Recomanada a partir de 4 anys.

Allà coneixerà a Willy, una orca tan rebel com ell. I la resta
ja és història, fins i tot la cançó de Michael Jackson que
punteja aquesta aventura aquàtica. Parlant de mullena,
porteu mocadors de paper que us fareu un fart de plorar
i les butaques del Vigatà no són impermeables, encara.

1 h 52 min. Petit Julius. Recomanada a partir de 4 anys.

Aquesta vegada l’escollida és aquesta enginyosa adaptació de la llegenda artúrica. L’Alex és un nen de dotze anys
que troba la mítica Excalibur a les runes d’un edifici, al bell
mig de Londres. L’espasa més poderosa de la història a
les mans del nen més desvalgut d’Anglaterra? L’aventura
més èpica i amb diàlegs més intel·ligents del cinema modern, o medieval, està a punt de començar!

2 h. Recomanada a partir de 7 anys.

I la pera gegant?, us preguntareu... Ah, haureu de venir
a veure la peli per saber què hi pinta una pera en aquesta història. I no us en penedireu, és un film divertit, ple
d’aventures i humor, que va guanyar el Premi Europa al
Festival de Sevilla.

1 h 28 min. Recomanada a partir de 4 anys.

Danny DeVito. EUA, 1996

Un clàssic irresistible protagonitzat per una nena que no
s’adapta gens bé a aquest món convencional ple d’adults
encartonats i regles estrictes i absurdes. L’aparició d’un
poder que la nena tenia amagat ho canviarà tot. Danny DeVito dirigeix, amb alegria i colors aquesta genial i divertidíssima adaptació d’aquest conte de fades modern.

1 h 38 min. Recomanada a partir de 4 anys.

+info: www.cineclubvic.com

