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Z okazji nadchodzących Świąt, przedstawiam Państwu nowy film z naszego repertuaru.
„Królowa Śniegu 2” to kolejne spotkanie z bohaterami najpiękniejszej baśni HANSA CHRISTIANA
ANDERSENA, która zdobyła serca widzów polskich kin rok temu.
Kaj, Gerda i gadatliwy troll powracają na ekrany w pełnej przygód i humoru animowanej komedii dla całej
rodziny. Po pokonaniu złej Królowej Śniegu troll Orm powraca w rodzinne strony. Spodziewa się, że bez
trudu zdobędzie rękę księżniczki i zacznie wygodne życie bohatera. Jednak zamiast tego czekają go nowe
wyzwania. W królestwie odradza się zło. Na szczęście Ormowi z pomocą przyjdą wypróbowani przyjaciele
– Gerda, Kai, zbuntowana piratka Alfida i niesforna łasiczka Zuzia. Razem przeżyją mnóstwo przygód, kolejny
raz ratując świat przed wielkim niebezpieczeństwem.
Producentem „Królowej Śniegu 2” jest Timur Bekmambetov, który wspólnie z Timem Burtonem
doprowadził do powstania wizjonerskiej animacji „9”. Za angielską wersję językową filmu odpowiedzialny jest
Ned Lott – wieloletni współpracownik studiów Disney, Pixar i Warner Brothers. Jego ostatnimi projektami były
kinowe hity „Zambezia” i „Kumba”.
Oprócz wartkiej akcji i pozytywnego przesłania, „Królowa Śniegu 2” oferuje młodym widzom doborową
obsadę dubbingową. Gadatliwym trollem Ormem po raz kolejny stał się niezrównany Arkadiusz Jakubik,
Małgorzata Socha powraca jako piratka Alfida. Bohaterowie baśni Andersena przemówią też głosami Piotra
Gąsowskiego, Macieja Dowbora, Pauliny Sykut-Jeżyny i Jarosława Gugały. W polskiej wersji językowej
usłyszymy również Ryszarda Olesińskiego (Czarodziej z „Harry’ego Pottera Insygniów Śmierci: Część I”),
Andrzeja Chudego (Merlin z filmu „Shrek Trzeci”) oraz Pawła Szczęsnego ( Mikołaj z animacji „Artur ratuje
Gwiazdkę”).
„Królowa Śniegu 2” to film o niewątpliwych walorach edukacyjnych, który w formie lekkiej komedii
przygodowej niesie niebanalne przesłanie o przyjaźni, walce dobra ze złem, wytrwałości w dążeniu
do wyznaczonego celu, szacunku dla starszych i słabszych, tym samym umożliwiając adaptację historii
w pracy wychowawczo-dydaktycznej.
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 specjalistę pedagogiki.
Film „Królowa Śniegu 2” w kinach już od 25 grudnia 2014 roku – 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

