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Cinema d'estiu - Vaiana
lunes, 24 de julio de 2017

Dijous 3 d'agost, tindrà lloc en el Termet, el cicle Cinema d'estiu amb la pel·lícula titolada Vaiana, a les 22.30 h.
Idioma: Valencià
Sinopsi - La protagonista del film és Vaiana, filla del cap d'una tribu que habita una illa del Pacífic. La tranquilola
existència de la tribu, que ha perdut l'habilitat de navegar, es veu amenaçada per un perill greu. La llegenda parla d'un
heroi que buscarà el semidéu Maui per a salvar l'illa. Seguint el consell de la seua àvia, Vaiana decideix anar a trobar
Maui, que gràcies al seu ham màgic pot canviar de forma i ho sap tot perquè ho té tatuat a la pell. Junts travessaran l'oceà
fins a l'illa per a salvar la llar de Vaiana.
Organitza: Normalització Lingüística
Col·labora: Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i EsportDurada dijous, 3 d'agost de 2017Lloc: El Termet
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fact_d4_v1.jsp&contenido=43161&tipo=2&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.
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