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Z uwagi na pandemię SEFF’20 odbywa się częściowo online, 
a częściowo w realu z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Szczegółowe informacje o biletach i zaproszeniach na 
www.szczecinfilmfestival.com/
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.................................................

ORGANIZATOREM PROJEKTU SEFF MINI JEST STOWARZYSZENIE OFFICYNA
ZAPISY: BIURO@OFFICYNA.ART.PL / TEL.500 028 971

Fanpage strony Szczecin Film Festival na FB

Patronat Honorowy Wiceprezesa 
Rady Ministrów, Ministra Kultury I 

Dziedzictwa Narodowego  
prof. dr. hab. Piotra Glińskiego

SEFF MINI`20 odbywa się przy  
Szczecin Film Festival  

Projekt SEFF MINI’20 dofinansowano ze środków Gminy Miasto Szczecin; Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury; 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 

ORGANIZATOR

PATRONI MEDIALNII

PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY

WSPÓŁFINANSOWANIE

21 26.10.2020



WWW. SZCZECINFILMFESTIVAL.COM WWW. SZCZECINFILMFESTIVAL.COM

FILMOTERAPIA  (SZKOŁA ŚREDNIA) 
30.09.2020 (ŚRODA) 
11.00 (Szkoła średnia) 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii; Ryszewko 44
 
 
 
 
 
 

Czy jeden gest może pomóc w akceptacji siebie? Jak ważne jest dla nas 
to, co myślą inni? Jak odkryć naszą wewnętrzną siłę? Tegoroczny blok 
filmoterapii to filmowa dyskusja o pozornie dzielących nas różnicach i 
pięknym wnętrzu. Po projekcji uczestnicy wezmą udział w warsztatach 
dotyczących przyjaźni i wartości. Nad całością będzie czuwała Agniesz-
ka Walancik, psychoterapeutka oraz animatorka kultury, która zaaranżuje 
całe spotkanie, tworząc przestrzeń do rozmowy i działania.
Zajęcia dla podopiecznych MOS w Ryszewku.

„Cudowny chłopak”, Stephen Chbosky, 2017, 113’, HKG/USA

Pokaz zamknięty
biuro@officyna.art.pl, tel. 91 423 69 01

BAJKOTERAPIA 
25.10.2020 (NIEDZIELA) 
10:00 (dzieci 6+)
12.00 (dzieci 9+)
Kino Zamek; ul. Korsarzy 34
 
 
 
 
 
 

Podczas październikowej bajkoterapii dzięki animacji oraz pełnometra-
żowej fabule przyjrzymy się naszym emocjom.  Pozytywne zakończenie 
pozwoli nam zrozumieć, że nie ma w życiu sytuacji bez wyjścia. Naj-
młodszych kinomanów wyruszymy w leśną przygodę, gdzie wspólnie 
ze sprytną myszką zabawimy się w małych detektywów – pomocników 
szefa policji w sprawie znikających orzechów. Czy staniemy na wyso-
kości zadania? Nieco starszych zabieramy w podróż do dalekiej Lapo-
nii, gdzie wspólnie z 12-letni Niilasem wyruszymy na spotkanie z jego 
mamą, odkrywać będziemy jego korzenie i przeżywać podróż naszego 
życia! Warsztaty poprowadzą Ewa Kaptur – psycholog i Maria Zychowicz 
– animatorka kultury.

„Gordon i Paddy”, Linda Hambäck, 2017, 62’, SWE
„Z głową w chmurach”, Meikeminne Clinckspoor, 2019, 77’, BEL/SWE

Bilety - 10 zł 
biuro@officyna.art.pl, tel. 91 423 69 01

SEFF MINI’20
W październikowej odsłonie kolejnej edycji SEFF MINI’20 Szczeciński 
Festiwal Filmowy (SEFF) zaprezentuje szeroki wachlarz działań dla 
najmłodszych kinomaniaków. To szereg twórczych aktywności dla 
dzieci i młodzieży – warsztaty animacji poklatkowej, bajkoterapia, 
filmoterapia, masterclass z zakresu nowych mediów, kino przyjazne 
sensorycznie czy miejski quest w celu zdobycia mapy archipelagu 
wysp Szczecina. Część wydarzeń odbędzie się online, a część stacjo-
narnie przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
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KINO PRZYJAZNE SENSORYCZNIE 
06.10.2020 (WTOREK) 
16.00 (nastolatki) 
 
08.10.2020 (CZWARTEK) 
15.00 (Szkoła średnia)

Szczeciński Inkubator Kultury; al. Wojska Polskiego 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dwa seanse kina przyjaznego sensorycznie dla nastolatków i młodych 
dorosłych. Podczas zamkniętych pokazów dla szczecińskiego oddziału 
KTA w sali kinowej szczecińskiego INKU przestrzeń będzie rządzić się nie-
co innymi niż zwykle prawami. Przygaszone światło, nieco przytłumiony 
dźwięk. W naszym kinie każdy może być sobą!  Prezentowany film opo-
wiada o miłosnych i kulinarnych perypetiach dwójki bohaterów Artura i 
Guida. Czeka nas wyjątkowa filmowa uczta! Wydarzenie poprowadzi Ewa 
Kaptur – filolog,pedagog i psycholog wraz z Daną Jesswein -  dyrektorem 
Biura Stowarzyszenia OFFicyna.

„Do smaku”, Francesco Falaschi, 2018, 92’, ITA

Pokaz zamknięty
biuro@officyna.art.pl, tel. 91 423 69 01

WARSZTATY ANIMACJI POKLATKOWEJ 
24.10.2020 (SOBOTA) 

10.00 (dzieci 6+)

12.00 (dzieci 9+)

Galeria Tworzę się; ul. Tkacka 1, Szczecin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wykorzystamy przestrzeń wystawy „Raj na ziemi” jako scenografię do 
stworzenia krótkich filmów, przedstawiających wizję bliskiej przyszłości.  
Uczestnicy działań stworzą wizję świata tonącego plastiku. Przy pomocy 
animacji poklatkowej powołają do życia śmieciowe potwory Wydarzenie 
otwarte w realu. Warsztaty prowadzone przez Paulinę Ratajczak – anima-
torkę kultury oraz właścicielkę Fundacji „Las Sztuki” i  Galerii „Tworzę Się!” 
oraz Karolinę Gołębiewską autorkę instalacji, obiektów oraz filmów video.

„Osiedle”, Magdalena Bryll, 2018, 10’22”, POL
„Misja cud”, 2020, produkcja na potrzeby wystawy „Raj na ziemi”, 10’, POL
„Niesamowite życie Coralgola i Rzygósława” 2’08, PL
 
Bilety - 10zł
biuro@officyna.art.pl, tel. 91 423 69 01
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MASTERCLASS
22.10.2020 (CZWARTEK) 
11:00 (Szkoła średnia)
I LO Szczecin 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Celem warsztatu jest pokazanie, jak film może być narzędziem opowie-
dzenia o ważnych sprawach świata. Wspólnie odkryjemy sekretne życie 
afrykańskich drzew, a nawet będziemy uczestniczyć w sadzeniu lasu!  
Warsztat zamknięty dla I LO w Szczecinie poprowadzą twórcy filmów Mał-
gorzata Frymus – dziennikarka radiowa i Łukasz Nyks – operator filmowy.

„Sadzenie w Syer”, Małgorzata Frymus, Łukasz Nyks, 2018, 18’36, POL/SEN
„Tiriolo”, Małgorzata Frymus, Łukasz Nyks, 2019, 16’18”, POL/ITA

Pokaz zamknięty
biuro@officyna.art.pl, tel. 91 423 69 01.

GOTOWI DO LOTU?
21-26.10.2020  
(Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia na 
fanpage’u Szczecin Film Festival na Facebooku) 
Akademia Sztuki, plac Orła Białego 2, Szczecin 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

To propozycja dla osób i rodzin, które cenią sobie przechadzki po za-
kątkach naszego miasta. Tym razem  w dniach 21-26 października pro-
ponujemy wyjść z domu i udać się na spacer – nagrodą będzie mapa 
archipelagu wysp Szczecina! Będziesz mógł ją pokolorować i rozwiązać 
quiz wiedzy z nią związany. Z mapy dowiesz się o historycznych skarbach, 
jakie znajdują się na wyspach naszego miasta, a następnie możesz od-
wiedzić je w dowolnym czasie. Warsztaty poprowadzi Marek Szymański, 
pomysłodawca zajęć pod nazwą „Gotowi do lotu”, jednego z projektów 
edukacyjnych z wykorzystaniem mini dronów.

biuro@officyna.art.pl, tel. 91 423 69 01


