Neige et les arbres magiques

Producció: Films de l’Arlequin, JMH,

A partir de 4 anys

Programa format per 4 curtmetratges
d’animació: Tigres enfilats, El petit
brot, One, two, tree i Neu

Chieux (Tigres enfilats), Chaïtane
Conversat (El petit brot), Yulia Aronova
(One, two, tree), Antoine Lanciaux i
Sophie Roze (Neu)
Nadasdy Film, Bayard Jeunesse i
Folimage
País i any: França, 2014/2015
Durada: 51 min.
Versió: versió doblada al català
Distribució: Pack Màgic

Sinopsi
Les quatre històries que componen aquest film s’inicien amb Tigres enfilats,
protagonitzada per un nen molt mandrós que amb el seu enginy posarà les
feres a la seva mercè. A El petit brot s’explica la història d’una nena i la seva
roba màgica. One, two, tree conta les aventures d’un arbre que un bon dia es
posa a caminar. Per últim, a Neu uns nens que van d’excursió queden colgats
per una tempesta sobtada de neu, i en Filemó descobrirà que una família
esquimal s’ha instal·lat a prop de casa seva.

Comentari
Unides per una temàtica al voltant de la natura i els arbres i per la riquesa
poètica de les seves imatges i del seu grafisme, el quartet d’històries Neu
i els arbres màgics (darrera proposta del prestigiós estudi d’animació Folimage, conegut per films anteriors com Una vida de gat o Phantom Boy)
ens fa somriure amb la seva tendresa i ens fa pensar quan les coses o les
persones canvien de papers. Els seus mons, poblats per bestioles, natura
i personatges entranyables, constitueixen quatre contes inoblidables sobre l’enginy, l’amistat, el respecte i l’alegria de viure amb la natura.

www.packmagic.cat Entra i descobreix totes les pel·lícules.

Als inuits els coneixem també per esquimals, que vol dir “qui menja
peix cru”. Reconeixes aquests animalons que acompanyen al Filemó
i al Kulluk? Escriu els noms al costat de cadascun.

Neu i els
arbres màgics

Direcció, guió i animació: Benôit

Entra al web, descobreix
les pel·lícules i subscriu-te.
T’informarem de totes les
novetats.
www.pac

kmagic.c
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