Warszawa 19.05.2014
W imieniu dystrybutora filmowego Kino Świat oraz twórców obsypanych Oscarami klasyków ze studia Walta
Disneya: „Król Lew”, „Piękna i Bestia”, „Pocahontas” i „Mała Syrenka” mam przyjemność zaprosić Państwa
w fantastyczną podróż do jednego z najwspanialszych światów, jakie wyczarowała ludzka wyobraźnia!
„Czarnoksiężnik z Oz: Powrót Dorotki” to stworzona za 70 milionów dolarów kontynuacja niezapomnianej
powieści Lymana Franka Bauma. W oryginalnej wersji językowej bohaterom głosów użyczyła plejada
hollywoodzkich sław, wśród których znaleźli się m.in. nominowany do Oscara Dan Aykroyd, zdobywca trzech
Złotych Globów – Kelsey Grammer, dwukrotnie nominowani do tej nagrody: Patrick Stewart i gwiazda
„Glee” Lea Michele oraz laureaci Emmy – Martin Short i James Belushi. Muzykę do „Czarnoksiężnika”
skomponował zaś sam Bryan Adams, trzykrotnie nominowany do Oscara!
W polskiej wersji filmu Dorotka przemówi głosem Anny Cieślak, która niedawno popisowo zagrała swoją
imienniczkę – księżniczkę Annę w najbardziej kasowej animacji wszech czasów – disnejowskiej „Krainie lodu”.
Partnerują jej: wesoła ekipa z Kabaretu Ani Mru-Mru – jako trio Tchórzliwy Lew, Blaszany Drwal i Strach
na wróble, niezawodnie zabawny Cezary Żak, użyczający głosu sowie o wielkim sercu i jeszcze większych
gabarytach oraz niekwestionowany król Julian polskiego dubbingu, czyli Jarosław Boberek w roli filmowego
czarnego charakteru – podstępnego Błazna, brata Złej Czarownicy z Zachodu.
Chociaż od powrotu Dorotki z Oz minęła zaledwie chwila, na dziewczynkę czeka już kolejna przygoda.
Wezwana przez przyjaciół – Stracha na wróble, Tchórzliwego Lwa i Blaszanego Drwala, ponownie przenosi
się do zaczarowanej krainy. Na miejscu odkrywa, że pod jej nieobecność władzę nad Oz przejął brat
Złej Czarownicy z Zachodu – złośliwy i przebiegły Błazen. Jedyną osobą zdolną powstrzymać złoczyńcę jest
Dorotka. Aby tego dokonać, dzielna dziewczyna będzie musiała udać się w daleką podróż do Szmaragdowego
Grodu. Zanim tam dotrze i zmierzy się z Błaznem, przeżyje mnóstwo przygód, spotka starych znajomych oraz
zupełnie nowych, zaskakujących sojuszników.
„Czarnoksiężnik z Oz: Powrót Dorotki” to film o przyjaźni, walce dobra ze złem, wytrwałości w dążeniu
do wyznaczonego celu. Obok komicznych i trzymających w napięciu perypetii sympatycznych bohaterów,
niewątpliwym walorem tego filmu są: niezwykła scenografia, muzyka i piosenki w polskiej wersji językowej.
Odpowiednia adaptacja filmu w pracy wychowawczo-dydaktycznej sprzyjać będzie wprowadzeniu dzieci
w świat fantazji i wyobraźni oraz wspaniałej przygody w 2D i 3D.
Zachęcamy Państwa gorąco do obejrzenia tego filmu osobiście oraz zorganizowania pokazów dla
przedszkolaków i uczniów (oferujemy pomoc w organizacji takich pokazów). Ponadto, dla wszystkich
pedagogów zainteresowanych zorganizowanymi seansami, przygotowaliśmy dodatkowe narzędzie pracy
– scenariusze zabaw i zajęć dydaktycznych, opracowane przez specjalistę pedagogiki przedszkolnej.
Film wchodzi do kin 23 maja 2014 roku – serdecznie zapraszamy.

Z poważaniem
Irena Kruglicz-Kamińska
Dział Edukacji Filmowej

KINO ŚWIAT Sp. z o.o., 00-762 Warszawa, ul. Belwederska 20/22, PH: (+48 22) 840 68 01, FAX: (+48 22) 840 68 06
Irena Kruglicz-Kamińska 728 302 018, irena@kinoswiat.pl, www.kinoswiat.pl

