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Tündérek a budai hegyekben/ Molnár Eszter/ 1'23/2018
A budai hegyvidék erdőségeinek mondabeli lakója volt Csile, a tündér. Buda
egyik ormát is róla nevezték el, amiből egy letett a ma használt Csillebérc
változat.

Átjáró Másvárosba: Szkriptum/Gelley Bálint/7'14/2017
Kázmér és Kamilla Közbenjáró segítségével megérkezik Másvárosba.
Másvárosban már egy jó ideje nem történik semmi, és ez baj! A gyerekek
nyomozni kezdenek: először Szkriptummal, az íróval szeretnének beszélni.
Miután egy kis galibába keverednek Nyominger felügyelővel, rá is találnak
Szkriptumra – csak éppen egy a bökkenő: nem tudják őt felébreszteni!

Lajhár/Julia Ocker/ 3'37/ 2017
A lajhár fagyit szeretne venni, de még ehhez is túl lassúnak bizonyul.

Cigánymesék: Hogyan lett az ember/Horváth Mária/ 7'55/ 2017
Mikor a Jóisten megteremtette az eget, a földet és a vizeket, nagyon elégedett volt. De egy
idő után magányosnak érezte magát. Gondolt egyet, meggyúrta az agyagot, begyújtott a
kemencébe és nekilátott embert formázni…

Jeges páros/ Diana Wey/ 3'45/ 2018
A morcos pingvin egyedül akar lenni, ezért keres magának egy saját jégtáblát. Ezt viszont a
barátságos jegesmedve is kiszemeli, aki társaságra vágyik.

Hajótöröttek/ Szeiler Péter/ 7'50/ 2018
Egy nagyapa és unokája kalandjaik hajótörést szenvednek és egy lakatlan szigeten kell
boldogulniuk.

Torta nap/ Jeroen Koelewijn/ 3'40/ 2018
Egy gondos cukrász tökéletes szülinapi tortát akar sütni, ám feltűnik egy undok kis légy, hogy elrontsa a napját.

Hídmester/ Halasi Bálint/ 2'07/ 2018
A Lánchíd oroszlánjait egy sötét felhő piszkálja, de a Hídmester a védelmükre siet.

Nyár a medvénél/Clotilde Chivot, Camille Heng, Caroline Marcon,
Justine Mettler, Marianne Reine, Tiphaine Vergriete/ 7'38/ 2018
A nyolcéves Margotnak eddig nem látott nagyapjánál kell töltenie a nyári vakációt. Ez
nem könnyű, mert a hegyekben élő Alphonse nem csak öreg és morcos, hanem egy valódi
medve, igazi bundával és karmokkal.

Sushi verseny/Stepan Etrych, Jan Petrak/ 1'19/ 2017
Ők a sushik legjobbjai, akik minden kihívást teljesítenek – átugranak a szója szósz és az
evőpálcikák felett is. A tömött stadion csak a startpisztoly eldördülésere vár. Ki lesz az új
bajnok?

My Label/Janne Janssens/ 4'41/ 2018
Guus címkét visel, ami nagy terhet jelent. A többiek minden nap szekálják. Minden szünetben egyedül üldögél a padon. Egy nap azonban egy kislányt
odaül mellé és megosztja vele a titkát.

Ming/Brenna Johnson/ 2'22/ 2018
Ming egy félénk, ifjú szereztess, akit bölcs, ám szigorú mestere tanít. Egy este nehéz feladatot kap, fényt kell gyújtania egy sötét és félelmetes
templomban.

