


Què es el Kinosaure?

Torna el Kinosaure!

El KINOSAURE és una criatura fantàstica que recull durant els seus viatges 
el millor cinema europeu per a infants. 

Li agrada compartir les pel·lícules en català amb els infants i les seves famílies per diferents 
sales de Barcelona i altres municipis de Catalunya.

 A les sessions de KINOSAURE l’experiència cinematogràfica s’expandeix i es converteix en 
una aventura, a través del joc i la imaginació, permetent als infants i les famílies endinsar-se en 

una activitat lúdica i divertida per a descobrir el cinema.

Cada matí, a les 12h, tenim sessions de PETIT KINOSAURE, unes sessions especials dirigides 
als infants més petits (de 2 a 4 anys) expressament adaptades i amb una durada al voltant 

dels 40 minuts. I cada tarda, a les 16h, sessions de KINOSAURE, amb llargmetratges per a tota 
la família!

Les pel·lícules que porta el KINOSAURE formen part del catàleg de la distribuïdora de cinema 
infantil, PACK MÀGIC, enfocada en la difusió de pel·lícules i altres recursos audiovisuals que 
estimulen la sensibilitat estètica, l’educació emocional i la transmissió de valors socials i 

culturals.

Aquesta edició 2020-21 és la quarta edició del KINOSAURE que es realitza als Cinemes Girona 
de Barcelona i està molt i molt content de poder tornar a la sala de cinema després de tan de 
temps de no poder-hi assistir. 

Les sessions s’han adaptat a les mesures de seguretat de la normativa per Covid-19, disposicions 
que Pack Màgic i els cinemes que participen en aquest projecte compleixen rigurosament.



Novetats i sorpreses

En aquesta edició el KINOSAURE ens portarà 
un viatge als orígens del cinema: jugarem amb 
la llum i les ombres per entrar en contacte amb 
els elements bàsics de la nostra relació amb 
les imatges en moviment. Els nens i nenes que 
vinguin de visita als Cinemes Girona trobaran 
que la cova del KINOSAURE es transforma per 
a experimentar en primera persona l’efecte de 
la llum sobre una pantalla. 

A més, hi haurà dues sessions especials on 
la música de la pel·lícula serà cantada en 
directe! La cantant Tànit Navarro es converteix 
en una fada que sap interpretar el que diuen els 
animals de la pel·lícula Cançons per a infants i 
bestioles per a cantar-ho en català a la sala. 

Amb el suport de: Una iniciativa de:

Un conte revolucionari

RECOMANADA A PARTIR DE 8 ANYS

DIRECTORS MATTHIAS BRUHN, RALF KUKULA GUIÓ BEATE VÖLCKER, PÉTER PALÁTSIK, HANNAH SCHOTT DEPARTAMENT D’ANIMACIÓ TOBIAS GEMBALSKI, CHRISTOPH HORCH, DEJAN RAKAS, GYULA SZABO, PASCAL VERMEERSCH, SASCHA VERNIK 
DEPARTAMENT D’ART JOHANNES MUECKE MUNTATGE STEFAN URLASS MÚSICA ANDRÉ DZIEZUK SO FRANÇOIS DUMONT, JÉRÉMY HASSID, PETRA BARTHEL PRODUCCIÓ BALANCE FILM, TRICKSTUDIO LUTTERBECK GMBH, DOGHOUSE FILMS, ARTÉMIS

I tindrem ocasió de veure una pel·lícula molt 
especial! El 17 de gener s’estrena el film Fritzi. Un 
conte revolucionari, una meravellosa pel·lícula 
que narra la caiguda del mur que va dividir 
Alemanya durant molts anys, des dels ulls d’una 
nena valenta i divertida, la Fritzi.  

ESTRENA



Programació Kinosaure
als Cinemes Girona de Barcelona
Diumenge 13 de desembre

Diumenge 3 de gener

Diumenge 10 de gener

Diumenge 17 de generDiumenge 20 de desembre

Diumenge 27 de desembre

Petit Kinosaure 12.00h
Petzi i les tortugues 

Kinosaure 16.00h
Les vides de Marona

Petit Kinosaure 12.00h
Tipitips: Qui balla? 

Kinosaure 16.00h
Fritzi. Un conte revolucionari. 

Petit Kinosaure 12.00h
Laban i Labolina 

Kinosaure 16.00h
Jacob, Mimi i els gossos del barri

Petit Kinosaure 12.00h
Cançons per a infants i bestioles 

Kinosaure 16.00h
Binti. Una youtuber sense fronteres

Petit Kinosaure 12.00h
Cançons per a infants i bestioles  

Kinosaure 16.00h
Les vides de Marona

Petit Kinosaure 12.00h
La unicorn i altres heroïnes 

Kinosaure 16.00h
Binti. Una youtuber sense fronteres

ACTUACIÓ EN DIRECTE 

ACTUACIÓ EN DIRECTE 

Petit Kinosaure 12.00h
Neu 

Kinosaure 16.00h
Fritzi. Un conte revolucionari. 

Diumenge 24 de gener

Petit Kinosaure 12.00h
Tipitips: Qui balla?

Kinosaure 16.00h
Fritzi. Un conte revolucionari. 

Diumenge 31 de gener

ESTRENA

ESTRENA

ESTRENA



Un projecte de: 

Amb la participació de:

Amb el suport de:

Disseny i producció de l’espai:

Bernat Brell

Disseny gràfic:

Mitjants col·laboradors:

Pack Màgic és una distribuïdora de cinema infantil enfocada en la difusió de pel·lícules i 
altres recursos audiovisuals que estimulen la sensibilitat estètica, l’educació emocional i la 

transmissió de valors socials i culturals. 

Les pel·lícules que formen part del catàleg de Pack Màgic estan adreçades a nens i nenes 
d’entre 2 i 12 anys i es distribueixen en versió doblada en català i amb subtítols per tal de 
fomentar la lectura entre els espectadors i espectadores més petits, així com per a fer-les 

accessibles a infants amb dificultats auditives.

A la llista de títols hi trobareu tant pel·lícules recents, provinents de cinematografies 
especialitzades en cinema infantil i d’animació, com títols clàssics que van ser populars entre 

altres generacions. 

Pack Màgic posa cura i rigor en la selecció de pel·lícules adients a les característiques, 
capacitats i sensibilitats dels nens i nenes d’aquestes edats i elabora materials de promoció 

concebuts per incentivar la curiositat sobre cada títol i fomentar el gust per les pel·lícules i per 
anar al cinema des de la infància. 

PREMSA
Good Movies Comunicació
Teresa Pascual
Anne Pasek
info@goodmovies.cat
636 539 258
608 212 861
www.goodmovies.cat

CINEMES GIRONA
Carrer de Girona, 175
08037 Barcelona
931 18 45 31
www.cinemesgirona.cat

Preu entrada: 4.5€

DISTRIBUCIÓ
Pack Màgic
produccio@packmagic.cat
93 216 00 04
www.packmagic.cat


