
 

 

Haur-zinemaren banatzaile berriaren film laburren lehen programa 2 eta 6 urte arteko haurrei zuzenduta dago 

Rita Et Luca Films-ek Pixkanaka-pixkanaka...  estreinatuko du Espainiako 24 
probintziatan eta Andorran otsailaren 28an 

Bartzelona, 2015 eko otsailak 9  

Rita et Luca Films haurrentzako zinemaren banatzaile berriak, sormenezko zintak, samurrak, 

artistikoak eta irudimenez betetakoak dituenak, otsailaren 28an hasiko du bidea, Espainiako 24 

probintziatan (horien artean Bartzelona, Madril, Gipuzkoa, Sevilla eta Valentzia) eta Andorran 

film laburren Pixkanaka-pixkanaka... programa estreinatuta 2 eta 4 urte arteko haurrentzat 

bereiziki diseinatuta, kalitate artistikoa, balio pedagogikoa eta bokazio ludikoa elkartuta, 

aukeratutako aretoen zirkuitu handian egongo da ikusgai hainbat asteburuz jarraian, Euskal 

Herria barne, euskaraz film laburren  programa aretoetara ZINEUSKADI Elkarteak kudeatzen 

duen Zinema Euskaraz programari esker 

Rita Et Luca Films-en programazioaren apustu berezia jakin mina duen eta asko eskatzen duen 

familia-giroko publikoari bideratuta dago, eta honako hauek osatzen dute: 2 eta 12 urte arteko 

haurrentzako film laburren programa, jardueren fitxak eta gida didaktikoak izango dituztenak, eta familia osoarentzat 

egokiak diren ospe oneko nazioarteko jaialdietako saritutako film luzeak. Lehen proposamena, Pixkanaka-pixkanaka...  

nazioarteko ospe handiko animatzaileek sortutako 6 film laburren segida da. Dodu, el niño de cartón (José Miguel Ribeiro, 

2010), Los albaricoques (Lotta Geffenblad, Uzi Geffenflad, 1996), Rumores (Frits Standaert, 2011), Aston y las piedras 

(Lotta Geffenflad, 2007), Descolgando la luna (Jutta Schünemann, 2004) eta El circo de Topitos y Manchitas (Lotta 

Geffenblad, Uzi Geffenblad, 2013). Kalitateaz gain, istorio poetikoak eta dibertigarriak izate dute komunean guztiek; adin 

horretako haurrek gustura ikusiko dituzte; izan ere, sarri gurasoek ez dute haientzako eskaintza espezifikorik topatzen. 

Ardatz nagusi baten inguruan film laburren zikloa areto komertzialetan estreinatzea inoiz egin gabekoa da Espainian. Baina 

Frantzian, Belgikan edo Suedian, esaterako, familia-giroko publikoari bideratutako programazioan leku egonkorra dute. 

`Cine para soñar' aretoetan, DVD eta VOD 

Udaberrian, gainera, zirkuitu berean, 4 eta 6 urte arteko Menudos Héroes izeneko bigarren programa emango dute. Film 

laburren sorta ederra da, bereziki ausartak eta kementsuak diren protagonistekin, eta abentura zirraragarrietatik onik irtenda 

adorea erakusten dute. Azkenik, 2015ean lehen film laburra estreinatu dute, El Niño y el Mundo (Alé Abreu, 2014), bidaia 

liriko eta onirikoa, egungo munduak dituen dilemak haur baten ikuspegi xaloaren ikuspegitik ilustratzen dituena. 

Pixkanaka-pixkanaka... Andorran eta Espainiako 24 probintziatan egongo da: Albacete, Alacant, Almeria, Araba, Asturias, 

Bartzelona, Cadiz, Kanariak, Kantabria, Cordoba, A Coruña, Gipuzkoa, Jaen, Madril, Malaga, Errioxa, Tenerife, Sevilla, 

Tarragona, Teruel, Valentzia, Valladolid, Vigo eta Bizkaia. 

MODIBAND PROYECTOS CULTURALES eta VERCINE dira Rita Et Luca Films sustatu duten enpresak. MODIBAND 15 urteko 

ibilbidea duen kudeaketa kulturalerako agentzia da; Sala Montjuk, Mi Primer Festival de Cine eta Verdi Kids ekitaldiak egiten 

ditu, besteak beste. Gainera, Kataluniako Filmotecarako eta La Caixa Fundaziorako zikloak ere programatzen ditu. VERCINE, 

bestalde, ikus-entzunezkoen banaketa, aholkularitza eta laguntza eskaintzen duen enpresa da, ikus-entzunezkoen sektorean 

ibilbide luzea duena. Rita Eta Luca Films-en katalogoko filmak emango dituzten areto komertzialetako eta zirkuitu 

alternatiboetako aretoei bideratutako estrategia komertziala kudeatzea da haren zeregin nagusia. Titulu guztiak DVD eta VOD 

aukeretan ere eskuragarri daude. 


