
W imieniu dystrybutora filmowego Kino Świat mam przyjemność przedstawić Państwu niezwykłą komedię, 
w której najsłynniejsze baśniowe motywy świata łączą się i splatają w uroczą opowieść o księżniczkach, 
smokach i krasnoludkach. 

Wyprodukowana dla Studia Universal animacja „Siedmiu krasnoludków ratuje Śpiącą Królewnę” to 
pełna wdzięku, ujmująca dowcipem opowieść, która zachwyci zarówno widzów wychowanych na przygodach 
„Shreka”, jak i miłośników klasycznych dzieł Andersena i braci Grimm.

Krasnoludek Bobo przypadkowo wywołuje wielkie zamieszanie w Zamku Fantabularasa. Przez jego 
niezdarność księżniczka Róża wraz z całym dworem staje się ofiarą klątwy złej wiedźmy i zapada w 100-letni 
sen. Zły czar zdjąć może tylko pocałunek prawdziwej miłości. Problem w tym, że ukochany księżniczki 
– poczciwy kuchcik – trafił do niewoli smoka Palnika. Krasnoludki, chcąc naprawić błąd Bobo, sprowadzić 
chłopca do zamku i pokonać klątwę, wyruszają z misją ratunkową. Czeka ich nie lada wyzwanie, bo legowisko 
potwora znajduje się nieopodal siedziby złej czarownicy Voldemorty, tej samej, która rzuciła czar na Różę 
i bardzo nie lubi nieproszonych gości.

W polskiej wersji filmu zebrała się doborowa ekipa dubbingowa – groźna czarownica przemówi głosem 
Soni Bohosiewicz („Piorun”). Partneruje jej Krzysztof Kowalewski („Ratatuj”) jako stepujący smok Palnik. 
Śpiącą Królewnę głosem obdarzyła Anna Cieślak („Kraina Lodu”), zaś dzielnym krasnoludkom głosów 
użyczą: Antoni Królikowski („Miasto 44”), Czesław Mozil („Kraina Lodu”), Łukasz Nowicki („Toy Story”), 
Jarosław Boberek („Madagaskar”), Tomasz Borkowski („Madagaskar 3”), Wojciech Mann („Shrek”) oraz 
debiutujący w dubbingu mistrz olimpijski Tomasz Majewski.

Najpopularniejsi bohaterowie baśni w jednej komedii!

„Siedmiu krasnoludków ratuje Śpiącą Królewnę” to pełen humoru kolaż najlepszych klasycznych bajek dla 
widzów w każdym wieku, z porywającymi bohaterami: smokiem o tanecznych zdolnościach i dzielnym, choć 
niezdarnym krasnalem, Śnieżką, Kopciuszkiem, Jasiem i Małgosią, Czerwonym Kapturkiem i wieloma innymi 
postaciami ze słynnych baśni. Gag goni tu gag, a przygodom bohaterów towarzyszą na każdym kroku wesołe 
piosenki.

 To film o przyjaźni i walce dobra ze złem. Obok komicznych i sympatycznych bohaterów, niewątpliwymi 
walorami filmu są efektowna sceneria, wspaniałe piosenki i fantastyczny pokaz stepowania w wykonaniu smoka. 
Adaptacja filmu w pracy wychowawczo-dydaktycznej sprzyjać będzie wprowadzeniu dzieci w świat fantazji 
i wyobraźni oraz wspaniałej przygody w 3D. 

Zachęcamy Państwa gorąco do obejrzenia tego filmu 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 specjalistów.

Film trafi do kin 14 listopada 2014 roku – serdecznie zapraszamy.
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