
Octubre / Novembre / Desembre 2022

Grans 
Misteris: 

Quina Por! 

Dissabtes i diumenges a les 17h Entrada gratuïta amb el carnet FilmoXica



Casper
(10 i 18 de desembre) 
Brad Silberling, 1995. VOSC. 
+5 anys

Clàssics encantats 
(11 i 17 de desembre)
L’espluga de la bruixa  
Segundo de Chomón, 1906.
La casa encantada  Se-
gundo de Chomón, 1908.
La casa embruixada 
Buster Keaton, 1921.
L’aprenent de bruixot de 
Walt Disney, 1940.
Sessió amb acompanyament 
musical en directe
SD. +3 anys

El Nadal del senyor 
Branquilló
(24 i 31 de desembre) 
Jeroen Jaspaert i Daniel
Snaddon, 2015.
L’escombra voladora Max 
Lang i Jan Lachauer, 2012. 
VC. +3 anys

Kiki, l’aprenent
de bruixa
(1 i 16 d’octubre) 
Hayao Miyazaki, 1989. VC.
+3 anys

Les bruixes de Roald Dahl
(2 i 15 d’octubre) 
Robert Zemeckis, 2020. 
VOSC. +8 anys 

La bella i la bèstia
(22 i 30 d’octubre) 
Jean Cocteau, 1946.  VOSC. 
+8 anys

La Familia Addams 
(23 i 29 d’octubre)
Barry Sonnenfeld, 1991. VC. 
+8 anys

Laban i el petit fantas-
ma – quina por!!
(26 nov i 4 de desembre) 
Per Åhlin, 2006. VC. +3 anys

Papa soc una zombie
(27 nov i 3 de desembre)  
Ricardo Ramón i Joan
Espinach, 2011. VC. +7 anys

Octubre / Novembre / Desembre 2022

Grans Misteris: Quina Por!

Aquesta tardor us convidem a acostar-vos al misteri. Presències fantasmagòriques, 
zombies, bruixes i bruixots us estan esperant. No sempre esgarrifen, però de ben 
segur que us posaran la pell de gallina. Prepareu-vos per algun ensurt, molts miste-
ris per resoldre i una bona dosi de diversió.
A més a més, la Filmoteca s’omplirà de poesia i pintura amb una projecció i un taller 
en el marc de la Mostra Internacional de Films de Dones i tornarem a gaudir de les 
brillants propostes d’El Meu Primer Festival.

COL·LABORACIONS 
ESPECIALS

La Mostra Internacional 
de Films de Dones
(8 i 9 d’octubre) 
Droles d’oiseaux
Charlie Belin, 2021. VC. 
Dissabte 8 d’octubre, la 
directora oferirà un taller a la 
Biblioteca del Cinema després 
de la projecció. 
Inscripcions a: 
filmoteca.serveiseducatius@
gencat.cat

El Meu Primer Festival
(5-6, 12-13 i 19-20 
de novembre)
Més informació a: 
elmeuprimerfestival.com

Més informació a filmoteca.cat
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