NIE TYLKO Kevin sam w domu
Świąteczny klimat? Robi się! – opisy świątecznych filmów
Na klimat Bożego Narodzenia składają się nie tylko choinka, światełka czy zima, ale także filmy i
muzyka, które oglądamy i słuchamy wspólnie z bliskimi. Oprócz klasyków filmowych, takich jak Kevin
sam w domu czy Grinch, warto w tym roku zwrócić uwagę także na pozostałe lub nowe produkcje.
Dlatego poniżej znajdują się opisy trzech świątecznych filmów, a następnie propozycje piosenek, które
świetnie sprawdzą się w grudniowy rodzinny wieczór.

CHŁOPIEC ZWANY GWIAZDKĄ
Chłopiec Zwany Gwiazdką, w reżyserii Gila Kenana, jest filmem z tego roku – swoją premierę miał 24
listopada. Opowiada o chłopcu imieniem Nikolas, który mieszka wraz ze swoim ojcem w odległym
finlandzkim lesie. Nikolas nigdy nie słyszał o Świętach, choć jego mama, nim umarła, zwykła nazywać
go Gwiazdką. Okazuje się, że czapka, którą od niej dostał, jest jednocześnie mapą do Elfhelm –
magicznego miasta elfów, które chłopiec postanawia odnaleźć. Towarzyszą mu w tym biała mysz Miika
oraz uparty renifer. Film jest inny niż dotychczasowe świąteczne produkcje, opowiada o wierze w swoje
przekonania, byciu wytrwałym i pokonywaniu przeciwności losu. Sama, niemal baśniowa, szata
graficzna filmu pozwala odczuć magię Świąt, a może nawet i obecność Świętego Mikołaja wśród nas…

ŚWIĄTECZNY KSIĄŻĘ
Amerykański film Alexa Zamma z 2017 roku przedstawia historię dziewczyny o imieniu Amber, która
jest korektorką w podrzędnej gazecie. Jednak pewnego dnia szefowa wysyła ją na konferencję prasową
do Aldovii, by przygotowała artykuł o tamtejszym księciu, który niedługo powinien objąć tron, co stale
odwleka. Budzi to zatem zainteresowanie. Gdy do konferencji ostatecznie nie dochodzi, dziennikarka
dostaje się do pałacu, gdzie błędnie biorą ją za nową nauczycielkę księżniczki – siostry księcia. Amber
na początku szykuje się na ciekawy artykuł pełen intryg, których nawet sama potem doświadcza, jednak
czy dojdzie do publikacji tekstu, gdy jej więzi z mieszkańcami pałacu zaczną się robić coraz bardziej
bliskie i szczere…?

ŚWIĄTECZNE PSIAKI
Jak sam tytuł wskazuje film jest idealny dla miłośników zwierząt, w szczególności tych rasy golden
retriever. Produkcja przenosi nas na Biegun Północny – krainy Świętego Mikołaja, gdzie zbliża się Boże
Narodzenie. Jeden z psiaków, synek pomocnika Mikołaja (Prawej Łapy), zapomina o prawdziwym
znaczeniu Świąt. Pozostałe szczeniaki postanawiają przypomnieć mu, co jest najważniejsze oraz że nie
liczy się to, co dostajemy, a to, co dajemy. Film pokazuje przyjaźń i wartości zarówno świąteczne jak i
te, na które powinniśmy zwracać uwagę cały rok, nie tylko w grudniowym okresie Bożego Narodzenia
(reżyseria: Robert Vince, 2009 rok).
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