Warszawa 27.02.2015

W imieniu dystrybutora filmowego Kino Świat mam przyjemność przedstawić Państwu niezwykłą animację
twórców polskich wersji familijnych przebojów „Kumba” i „Zambezia”.
„FRU!” to pełna wizualnego rozmachu i wdzięku opowieść o małym bohaterze z przypadku. Ptaszek, który
nigdy wcześniej nie wychylił dzioba poza rodzinne gniazdo, zostaje przez pomyłkę przewodnikiem stada i ma
poprowadzić grupę skrzydlaków do ciepłych krajów. Problem w tym, że nieborak nie ma zielonego pojęcia,
gdzie leży Afryka. Jednak za sprawą nowych pierzastych przyjaciół i sympatycznej biedronki, mały bohater
pokaże wszystkim, gdzie ptaki zimują!
Autorem ścieżki dźwiękowej do podniebnych przygód uroczego żółtodzioba jest laureat Oscara za muzykę
do „Zakochanego Szekspira” – Stephen Warbeck. Natomiast koncept artystyczny i projekty graficzne to dzieło
wyobraźni i talentu Benjamina Rennera, autora nominowanej do Nagrody Akademii krótkometrażówki „Ernest
i Celestyna”. W oryginalnej wersji językowej bajki swoich głosów użyczają m.in. Dakota Fanning, Danny Glover,
Christine Baranski i Seth Green. W doborowej polskiej obsadzie – Jarosław Boberek („Madagaskar”), Anna
Cieślak („Kraina Lodu”), Katarzyna Kwiatkowska („Asteriks i Obeliks: W Służbie Jej Królewskiej Mości”)
oraz debiutujący w dubbingu aktorzy młodego pokolenia Paweł Domagała i Maja Bohosiewicz.
„To przepięknie napisana opowieść o sile samopoznania, która zabiera widzów w niezapomnianą podróż.
Nasz film jest jednocześnie przezabawną komedią i chwytającą za serce baśnią o dążeniu do realizacji
własnych marzeń” – producent Corinne Kouper dla Screen Daily
WSPÓŁTWÓRCĄ SCENARIUSZA BYŁ SŁAWNY FRANCUSKI ORNITOLOG.
„FRU!” to film, który czerpie inspirację z prawdziwych zwyczajów ptasich społeczności. Scenariusz
jest efektem współpracy scenarzysty Antoine’a Barrauda z Guilhem Lesaffre’em, cenionym francuskim
ornitologiem. Dzięki niemu w filmie jest tak wiele zabawnych, ale też prawdziwych anegdot z życia ptaków.
Duże walory edukacyjne filmu, afirmującego takie wartości jak praca zespołowa, rodzina, szacunek do
starszych i słabszych, dają możliwość kształtowania społecznie pożądanych postaw, a tym samym adaptacji
filmu w pracy wychowawczo-dydaktycznej.
Zachęcamy Państwa gorąco do osobistego obejrzenia tego filmu oraz zorganizowania pokazów dla
przedszkolaków i uczniów (oferujemy pomoc w organizacji takich pokazów). Ponadto, dla wszystkich
pedagogów zainteresowanych zorganizowanymi seansami, dostępne są dodatkowe narzędzia pracy
– scenariusze zabaw i zajęć dydaktycznych oraz prezentacje – przygotowane przez specjalistów
z Stowarzyszenia Ptaki Polskie – oficjalnego partnera akcji edukacyjnej FRU!
Film zagości w naszych kinach 6 marca 2015 roku – serdecznie zapraszamy.
Materiały edukacyjne możecie Państwo pobrać ze strony www.kinoswiatedukacji.pl
Z poważaniem
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