PROGRAMAÇÃO INFANTIL

Cinema,
Workshops,
Jogos e Outras
Actividades
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UM SUSTO
DE FAMÍLIA

(Alemanha, Reino Unido, 2017)
Realização: Holger Tappe
Duração: 95’

Determinada a criar uma nova
dinâmica familiar, decide desafiá-los a saírem à rua mascarados na noite de Halloween. Tudo
corre (razoavelmente) bem até
encontrarem uma bruxa que lhes
lança um feitiço e os transforma Falado em português
em verdadeiros monstros.

SOBRE O FILME:
SINOPSE:
Emma, a matriarca da família “Um Susto de Família” reúne
Wishbone, está cansada dos todos os monstros clássicos do
constantes conflitos entre todos.
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universo do terror, e vai deliciar
os mais novos com os gostos
mais variados. Uma comédia de
família que conta, nesta versão
dobrada, com as vozes de Rita
Redshoes e Fernando Ribeiro,
dos Moonspell.
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SUSTOS
CURTOS
Duração: 50’
Idade: 6+
Sessões de curtas-metragens
com uma compilação para crianças
a partir dos seis anos. Estas sessões de curtas vindas do Mundo
inteiro pretendem estimular a
imaginação dos mais pequenos
e divertir toda a família com uma
grande diversidade de monstros
e criaturas e de mundos fantásticos e imaginários.
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WORKSHOP
MONSTRUOSO
Com Bernardo Gramaxo

Duração: 90’ (por turno)
Idade: 6-12 anos
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O objectivo deste workshop é criar um
espaço para as crianças e jovens conversarem e participarem o máximo
possível. O tema é claro: filmes de
terror. Um género de cinema pouco
provável mas eficaz para expressar as
nossas opiniões, inventar e sonhar.
Acompanharemos as etapas para a
criação de um filme: desenvolvimento da ideia (usar a criatividade) e
representação (trabalhar a expressão
corporal e autoconfiança).
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ATELIÊ MARIA
BRINCA
À SOMBRA
Atelier Luz

Duração: 90’
Idade: 6-12
A luz é uma ferramenta fundamental no
cinema de terror. E, apesar de estarmos em
constante contacto com ela, vamos apresentar duas experiências imersivas para
explorarmos novas interpretações e possibilidades criativas. Nestes ateliês vamos
ter oportunidade para manipular objectos,
brincar de forma livre, fazer descobertas e
criar cenários e histórias.
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