Rita i Luca Films porta cinema amb el encant per als més petits
als Cineclubs de la Federació

En acord amb la Federació Catalana de Cineclubs, la distribuïdora Rita & Luca Films
apropa el seu cinema familiar als Cineclubs, amb diferents tarifes per adaptar-se a
cada entitat.
Rita & Luca Films és una distribuïdora de cinema per a nens i nenes que proposa una
acurada selecció de pel·lícules, tendres i divertides per volar amb la imaginació.
Programes de curts sota un mateix fil temàtic i llargmetratges de qualitat artística i
pedagògica són les nostres senyes d'identitat. A Rita & Luca Films creiem en un
cinema que meravelli als nens, que els faci créixer, que els diverteixi i els tracti com a
éssers intel·ligents, imaginatius i crítics. Des de l’ excel·lència artística, la voluntat
educativa i el sentit de l'entreteniment.
Disposem de diferents tarifes segons el nombre de títols que es vulgui projectar del
nostre catàleg de 7 pel·lícules. Demaneu més informació a la nostra oficina
Pas a pas. Programa de curtmetratges. A partir de 2 anys. 45 minuts. Català.
Disponible en format: DCP/Bluray/DVD. Sis històries poètiques, tendres i divertides
que ens narren les peripècies d'un nen de cartró molt imaginatiu, d'un nen que
descobreix el mar fent-se preguntes i experimentant amb tot tipus de sensacions,
d'uns animals de la selva espantats per un soroll estrany, d’un nen que recull
pedres....amb material didàctic.
http://ritalucafilms.com/ca/portfolio/pas-a-pas/

Les aventures del petit talp. Programa de curtmetratges. A partir de 2 anys. 40
minuts. Sense diàlegs. Disponible en format: DCP/Bluray/DVD. El petit talp és un mític
personatge de l'animació txeca que ha donat la volta al món. El personatge destaca
per la seva curiositat i la seva picardia que el porten a viure unes aventures divertides i
entranyables, que fan les delícies dels més petits.
http://ritalucafilms.com/ca/portfolio/les-aventures-del-petit-talp/?id=1036

Rita i Luca Films porta cinema amb el encant per als més petits
als Cineclubs de la Federació

Petits herois. Programa de curtmetratges. A partir de 3/4 anys. 60 minuts. Català.
Disponible en format: DCP/Bluray/DVD. Set històries plenes de sorpreses, enginy i
creativitat. Amb un punt en comú: els seus petits herois protagonistes que intenten fer
front de forma enginyosa a diferents reptes vitals. Amb material didàctic.
http://ritalucafilms.com/ca/portfolio/petits-herois/?id=1036
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El nen i el món. Llarg. A partir de 7 anys. 80 minuts. Sense diàlegs. Amb dossier
pedagògic.Disponible en format: DCP/Bluray/DVD.Un nen petit viu amb la seva família
en una idíl·lica zona rural del Brasil, fins que el seu pare ha de marxar a treballar a la
ciutat. El nen decideix emprendre un viatge per trobar-lo, una aventura apassionant
que el portarà a descobrir un altre món controlat per la tecnologia, les màquines i els
mitjans de comunicació. Una realitat que el nen contemplarà amb els seus ulls d’infant,
intentant sobreviure sempre de la manera més juganera i innocent.
http://ritalucafilms.com/ca/portfolio/el-nen-i-el-mon/?id=1036

La sopa de pedres i altres contes capgirats. Programa de curtmetratges. A partir de
3 anys. 40 minuts. Estrenat el 13 de gener de 2017. Disponible en format:
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DCP/Bluray/DVD. Una sessió de petits films que adapten de forma original contes
populars i costums universals entre els nens. Qui no ha comptat mai ovelles per
adormir-se? O s’ha posat el jersei al revés per anar a l’escola? Qui no ha sentit a
parlar de la sopa de pedres? Cinc històries plenes d’encant, fantasia i humor,
presentades pel Mussol del cinema, un dibuix animat entranyable que farà de fil
conductor dels diferents curtmetratges.
La sopa de pedres és el primer títol de la col·lecció “El Mussol del Cinema”, formada
per seleccions de curtmetratges d’animació que comparteixen un fil conductor i una
doble voluntat lúdico-didàctica. El personatge del Mussol introdueix les diferents
històries adreçant-se directament als petits espectadors i generant un vincle amb ells.
http://ritalucafilms.com/ca/portfolio/la-sopa-pedres/

Animalades de cine. Programa de curtmetratges. A partir de 4 anys. Estrenat l’11 de
març de 2017. Formats disponibles: DCP/Bluray/DVD. Una adaptació delirant de
faules populars portades a la gran pantalla amb sentit de l’humor i enginy. Petites
històries universals que conserven el caràcter educatiu original i afegeixen creativitat i
diversió. Els millors elements de les faules i del cartoon en una mateixa proposta.
És el nou títol de a col·lecció “El Mussol de Cine”, formada per programes de
curtmetratges d’animació que comparteixen un fil conductor i una doble voluntat ludicodidàctica. El personatge del Mussol introdueix les diferent històries dirigint-se
directament als petits espectadors creant un vincle amb ells.
http://ritalucafilms.com/ca/portfolio/animalades/
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La Vida d’en Carbassó. A partir de 7 anys. 66 minuts. Estrenat el 24 de febrer de
2017. Formats disponibles: DCP/Bluray/DVD. Courgette és un nom estrany per a un
nen de 9 anys, tot i que la seva història és sorprenentment universal. Després de la
sobtada mort de la seva mare, Courgette es fa amic d'un simpàtic policia, Raymond,
que l'acompanya a la seva nova llar d'acollida amb altres orfes de la seva edat.
Courgette al principi lluita per tal d'adaptar-se a aquesta canvi estrany i hostil. Amb
l'ajuda de Raymond i dels seus nous amics, Courgette aprendrà a estimar i a confiar
en els altres.
http://ritalucafilms.com/portfolio/la-vida-calabacin/?id=59

