Mały OCH!
20.01 – 30.01.2014
PROGRAM
20 stycznia (poniedziałek)
9:00 Spektakl teatralny - Studio Art-Re, kino Fenix
O DWÓCH TAKICH CO UKRADLI KSIĘŻYC
Muzyczne przedstawienie oparte na powieści Kornela Makuszyńskiego, zaliczane do kanonu
literatury polskiej. Znakomite opracowanie tekstu stwarza atmosferę nauki i rozrywki, z
mnóstwem wrażeń artystycznych. Występuje siedem postaci: Jacek, Placek, Osiołek, Pelikan,
Złota Postać, Rozbójniczka, Gospodyni . Spektakl sprzyja rozwojowi twórczej wrażliwości i
dziecięcej wyobraźni. Jest to doskonała okazja do zobaczenia masek zwierząt i wzięcia udziału
w spektaklu u boku aktorów (spektakl interaktywny).
Zapewniamy oryginalną oprawę muzyczną oraz cztero-planową scenografię, doskonałe
realistyczne kostiumy i rekwizyty opracowane przez specjalistów z Telewizji Kraków.
Czas trwania: 40 min.

10:30 NIEBO – ODLOTOWE WARSZTATY PLASTYCZNE
Prowadzenie Krzysztof Kowalczyk, sala plastyczna ŁOK
21 stycznia (wtorek)
NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ
cykl: nowe sytuacje (grupa wiekowa: 10-15 lat)
godz.10:00 KROKODYLE Z PRZEDMIEŚCIA
reż. Christian Ditter, Niemcy 2009, 98'
Dziesięcioletni Hannes wychowuje się tylko z mamą. Jego największym marzeniem jest
przyłączenie się do gangu "Krokodyli", do którego należą jego rówieśnicy. Musi jednak
wcześniej przejść próbę. Ta okazuje się jednak niebezpieczna dla jego życia... Z opresji
ratuje go Kai, który przeprowadził się na przedmieścia wraz z rodzicami. Chłopiec również
marzy o tym, by stać się jednym z Krokodyli. Jednak fakt, że jeździ na wózku, początkowo
sprawia, że dzieciaki go nie akceptują. Sytuacja się zmienia, kiedy Kai wchodzi w
posiadanie informacji o prawdziwym gangu, który napadł na okoliczny sklep. Jego
wiedza może pomóc Krokodylom rozwiązać zagadkę i przekonać się, że
niepełnosprawni są sprawni

cykl: filmowe postawy (grupa wiekowa: 6 -10 lat)
godz.12:00 SEKRET ELEONORY
reż. D. Monfery, Francja, Włochy 2009, 76'
Siedmioletni Natanaël jeszcze nie umie czytać. Ekscentryczna, stara ciotka zapisuje swój
dom jego rodzicom, a kolekcję książek chłopcu. Nat odkrywa, że woluminy służą za
schronienie wszystkim bohaterom dziecięcej literatury. Są to oryginalne postacie z
pierwszych wydań książek! Okazuje się, że potrzebują jego pomocy. Jeżeli opuszczą
bibliotekę, znikną na zawsze wraz ze swoimi historiami! Kiedy rodzice Nata zaczynają
sprzedawać książki, chłopiec, zmniejszony za sprawą czarów przez wiedźmę Carabosse,
stawia czoła wielkim niebezpieczeństwom, aby ocalić swych małych przyjaciół...

22 stycznia (środa)
godz.11:00 OTWARTE MISTRZOSTWA ŁOWICZA W PUSZCZANIU
PAPIEROWYCH SAMOLOTÓW (OSiR nr 1 / ul. Jana Pawła II)
Łowicki Ośrodek Kultury przy współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łowiczu
zaprasza wszystkich na Otwarte Mistrzostwa Łowicza w puszczaniu papierowych

samolotów. Zawody zostaną rozegrane w dwóch kategoriach: rzut na dystans oraz czas
lotu. Zawodnicy zostaną podzieleni według dwóch kategorii wiekowych: do lat 12 i
powyżej 12 roku życia. Samoloty będą wykonywane własnoręcznie na miejscu zawodów
z jednego kawałka kartki A4. Technika składnia samolotów dowolna, zabronione jest
cięcie oraz dociążanie samolotu. Zapisy jak i zawody zostaną przeprowadzone na hali
sportowej nr 1 OSiRu przy ulicy Jana Pawła II.
Harmonogram Mistrzostw:
11:00 – 11:30 Zapisy
11:30 – 12:00 Tworzenie samolotów oraz loty próbne
12:00 rozpoczęcie Mistrzostw
Regulamin:
1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich chętnych.
2. Kategorie wiekowe:
-do 12 lat
-powyżej 12 roku życia
3. Zgłoszenia przyjmowane będą bezpośrednio przed zawodami
4. Konkurencje
-LOT NA DYSTANS
-LOT NA CZAS
5. Samoloty muszą powstać na miejscu zawodów z papieru dostarczonego przez
organizatora zawodów.
6. Samoloty muszą być skonstruowane z jednego kawałka papieru. Wszelkie modyfikacje
mogą polegać jedynie na zginaniu kartki.

23 stycznia (czwartek)
NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ
cykl: nowe sytuacje (grupa wiekowa: 10-15 lat)
godz. 10:00 LODOWY SMOK
reż. M. Hogdahl, Szwecja 2012, 77
Ojciec 11-letniego Mika ma problemy z alkoholem i zaniedbuje rodzicielskie obowiązki,
dlatego chłopcem zajmuje się ciocia. Z czasem opieka społeczna decyduje o
przeniesieniu go do rodziny zastępczej. Oparciem w nowej sytuacji stają się dla Mika
nowo poznani przyjaciele.

cykl: filmowe postawy (grupa wiekowa: 6 -10 lat)
godz.12:00 NOCTURNA
reż. A. Garcia, V. Moldanado, Francja, Hiszpania 2007, 88'
W sierocińcu dni mijają bardzo spokojnie. Co innego noce... Tim wprawdzie bardzo się
ich boi, ale to właśnie wtedy może robić to, co najbardziej lubi - obserwować światło
gwiazd. Pewnego razu spostrzega, że jego ulubiona gwiazda zniknęła. Mimo strachu
wychodzi na dach budynku, ale nadal nigdzie nie może jej znaleźć. Co gorsza, znikają
również kolejne! Zdesperowany nie wie, co robić i już wie, że na pewno nie zaśnie. To z
kolei bardzo niecierpliwi Pasterza Kotów, jego zadaniem jest pilnowanie spokojnego snu
dzieci. Próbuje położyć chłopca do łóżka, jednak ten namawia go, by wspólnie
spróbowali rozwiązać zagadkę znikających gwiazd. Wyruszają razem w niezwykłą podróż
po nocnym świecie, który jest zupełnie inny niż ten, który widzimy za dnia...

24 stycznia (piątek)
WYCIECZKA AUTOBUSOWA - CENTRUM NAUKI KOPERNIK W
WARSZAWIE
Jak co roku uczestnicy Małego OCHa! mają możliwość zwiedzania niezwykle
ciekawych miejsc rozsianych po całej Polsce. Tym razem wybór padł na mega
kreatywną placówkę jaką bez wątpienia jest warszawskie Centrum Nauki
Kopernik!
Formularze zgłoszeniowe wydawane będą razem z wejściówkami na inne

atrakcje Małego OCHa! od soboty 11.01.2014 o godz. 17:30.
Liczba miejsc: 45
Wyjazd 24.01.2014 o godzinie 9:00, zbiórka pół godziny wcześniej w gmachu
Łowickiego Ośrodka Kultury.

27 stycznia (poniedziałek)
godz. 11:00 Spektakl teatralny – Studio Art-Re, kino Fenix
KRÓLOWA ŚNIEGU
Adaptacja jednej z najbardziej znanych baśni H.Ch. Andersena. „Lektura obowiązkowa”
w okresie zimowym, pięknie ukazująca motyw przyjaźni. Wspaniałe przedstawienie
teatralno-muzyczne, aktywizujące widzów do wspólnej zabawy. Barwne kostiumy oraz
bogata scenografia w pełni oddają baśniową atmosferę i klimat spektaklu. Występują
postacie: Królowa śniegu, Kaj, Gerda, Kruk, Królewicz, Wróżka, Rozbójnik, Renifer.
Czas trwania: 40 min.

12:30 O! CHOINKA!!! ODJECHANE WARSZTATY PLASTYCZNE.
Prowadzenie Krzysztof Kowalczyk, sala plastyczna ŁOK
28 stycznia (wtorek)
NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ
cykl: nowe sytuacje (grupa wiekowa: 10-15 lat)
godz.10:00 PODEJMUJĄC RYZYKO
reż. Nicole van Kilsdonk / Holandia 2011 / 87’
Tata Kiek jest lekarzem i wyjeżdża na kolejną wojnę, by pomagać rannym. Dziewczynka
bardzo martwi się o niego i postanawia zrobić wszystko, by pomóc mu wrócić szczęśliwie
do domu. Niektóre z jej pomysłów są dość specyficzne… Wydaje jej się, że jeżeli będzie
miała dwa martwe zwierzątka domowe, to jest małe ryzyko, że jej tacie coś się stanie.
Rozpoczyna więc poszukiwania chorej lub martwej myszy i chorego lub martwego psa,
jednak nie spotyka się ze zrozumieniem wśród dorosłych, co bywa niekiedy źródłem
śmiesznych sytuacji.

cykl: filmowe postawy (grupa wiekowa: 6 -10 lat)
12:00 ALFIE, MAŁY WILKOŁAK
reż. J. Lürsen / Holandia 2011 / 98’
Wychowujący się w zastępczej rodzinie mały Alfie przeżywa zaskoczenie, gdy w dniu
swoich siódmych urodzin nagle przeistacza się w wilkołaka. Czy uda mu się ukryć
tożsamość przed swoją rodziną? Czy bliscy są w stanie zaakceptować odmienność
Alfiego?

29 stycznia (środa)
11:00 CZARY MARY NIE DO WIARY –
MAGICZNE SHOW MARTY JASIŃSKIEJ /ILUZJONISTKA/
Kino Fenix
12:30 FILCOWE SZALEŃSTWO
Prowadzenie Dorota Kosińska, sala plastyczna ŁOK
30 stycznia (czwartek)
NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ
cykl: nowe sytuacje (grupa wiekowa: 10-15 lat)
10:00 BRAK ZASIĘGU

reż. A. Kristinsson / Islandia 2007 / 83'
Kalli, chłopiec wychowywany przez samotną matkę na przedmieściach Reykjaviku, lubi
przebywać w świecie wyobraźni. Większość swych doświadczeń czerpie z filmów,
programów telewizyjnych i komputera. Zbliża się Boże Narodzenie, które chłopiec ma
spędzić z ojcem i jego nową rodziną na farmie gdzieś w zapadłej wsi. Odcięty od swego
dotychczasowego życia, Kalli decyduje się na ucieczkę w samym środku surowej zimy.
Gubi się podczas zamieci, traci zasięg w telefonie, a nawet przeżywa bliskie spotkanie z
niedźwiedziem polarnym. Czeka go zderzenie nie tylko z rzeczywistością fizyczną, ale
także z zaludniającymi okolicę fantastycznymi,
zmyślonymi istotami. Kalli musi zmierzyć się z obydwoma światami.

cykl: filmowe postawy (grupa wiekowa: 6 -10 lat)
12:00 SVEIN I SZCZUR
reż. V. Ringen / Norwegia 2007 / 73’
Svein i Halvorsen to nierozłączni przyjaciele. Zdaniem kolegów Sveina, nie byłoby w tym
nic dziwnego, gdyby nie to, że Halvorsen to... szczur. Dzieci uważają, że z tak brzydkim
zwierzęciem nie można się przyjaźnić. Svein myśli jednak inaczej i za namową nowej
uczennicy w klasie postanawia wziąć wraz z nim udział w szkolnym konkursie dla zwierząt.
Niestety przyjaciel chłopca ucieka, a krótko potem szkoła zostaje zamknięta z powodu
inwazji szczurów. Czy rodzice odborą mu przyjaciela, kiedy cała prawda wyjdzie na jaw?

31 stycznia (piątek)
FINISAŻ DLA TROCHĘ STARSZYCH DZIECI
19:00 KONCERT DOMOWE MELODIE
Sala kina Fenix
IMPREZA BILETOWANA 35 ZŁ

