Warszawa 10.01.2018

W imieniu dystrybutora filmowego Kino Świat mam zaszczyt przedstawić Państwu jedną z najbardziej
oczekiwanych produkcji filmowych 2018 roku.
„Gnomy rozrabiają” to napakowana akcją komediowa animacja dla małych i dużych prosto od
producenta serii „SHREK” i reżysera hitu „GANG WIEWIÓRA”.
Takich krasnali, jeszcze nie znacie! Skrzaty ogrodowe, które ożywają, wszystkożerne rozrabiaki
z innego wymiaru oraz dwójka dzieciaków, od których zależą losy całego świata. Często to właśnie
najmniejsi stają się największymi bohaterami!
Chloe przeprowadza się wraz z mamą do nowego miasta. Wszystko jest dla niej nowe – dom, miasto,
szkoła i znajomi. Stary budynek, w którym razem zamieszkają wydaje się skrywać wiele tajemnic. Jedną
z nich jest osobliwa kolekcja krasnali ogrodowych. Pewnego dnia małe figurki ożywają! Okazuje się, że
skrzaty są tak naprawdę legendarnymi strażnikami, którzy od wieków bronią świata przed żarłocznymi
istotami z innych wymiarów. Dzielna Chloe, wspólnie z nowopoznanym kolegą z sąsiedztwa o imieniu
Liam, przyłączają się do akcji. Zwariowane krasnale wraz z dwójką dzieciaków będą musiały poradzić
sobie z pozaziemskim zagrożeniem.
Bohater tkwi w każdym z nas – trzeba go tylko obudzić!
W polskiej wersji językowej prawdziwe gwiazdy dubbingu: Gargamel ze „Smerfów” i słynny osioł ze
„Shreka”, czyli jedyny w swoim rodzaju JERZY STUHR, tytułowy Ralph z „Ralpha Demolki” i bohater
„Gdzie jest Dory” – OLAF LUBASZENKO oraz Baltaar Bratt z hitu „Gru, Dru i Minionki” – ROBERT
GÓRSKI! Muzykę do filmu napisał Patrick Stump – członek amerykańskiego zespołu Fall Out Boy.
„Gnomy rozrabiają” to film o przyjaźni, poświęceniu dla innych, walce dobra ze złem, promujący
wartości, które są zawsze aktualne i potwierdzający, że siła ducha, wytrwałość w dążeniu do celu
oraz współdziałanie dają możliwość przezwyciężenia największych trudności. Odpowiednia adaptacja
filmu w pracy dydaktyczno-wychowawczej sprzyjać będzie wprowadzeniu dzieci w świat wartości
uniwersalnych oraz kształtowaniu społecznie pożądanych postaw.
Zachęcamy Państwa gorąco do obejrzenia filmu „Gnomy rozrabiają” oraz zorganizowania
pokazów dla uczniów. Dla wszystkich pedagogów zainteresowanych takimi seansami, przygotowaliśmy
dodatkowe narzędzie pracy – scenariusze zabaw i zajęć dydaktycznych.
Film trafi do kin 26 stycznia 2018 r – serdecznie zapraszamy.
Materiały dydaktyczne do pobrania na stronie www.kinoswiatedukacji.pl
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