BALLERINA
(Frankrike/Kanada, 2016)

Äventyr, Familjefilm, Animerad
Regi: Eric Summer, Eric Warin

Felicia är en föräldralös flicka med en
passion i livet: att dansa! Tillsammans
med kamraten Victor, som har planer
på att bli en stor uppfinnare, kommer
hon på en makalös plan för att fly från
barnhemmet och ge sig ut på äventyr
mot Paris – en stad fylld av ljus och
med Eiffeltornet under uppbyggnad.
Men för Felicia har äventyret bara
börjat. Nu måste hon kämpa som
aldrig förr för att visa att hon har vad
som behövs för att bli prima ballerina
på Operan i Paris.
Ett helt underbart animerat äventyr för
hela familjen, om att aldrig ge upp sina
drömmar.
* 2 MILJONER BESÖKARE BARA I FRANKRIKE
* ÖVER 12 MILJONER I RESTEN AV VÄRLDEN
* BIORELEASE I USA 1 SEPT AV WEINSTEIN
* BUDGET 30 MILJONER EURO
MUSIK OCH DANS
Rytm, musik och dans berör ung som gammal, och
publiken till Ballerina är inga undantag. Snarare unik.
En så pass välproducerad film om dans, för barn och
familjer, har vi väntat länge på.

”Spännande, en fröjd för ögat och inger
en smula hopp åt alla som ser den”
The Australian

”Ta med dina barn; ta med dig själv;
ta med alla du känner!”
Financial Times

DRÖMMAR
Ge aldrig upp dina drömmar! Det är Ballerinas motto. Inte bara Felicia utan Victor, och alla runt
omkring dem, kämpar för att nå sina drömmar och hoppet finns alltid med dem. En uppmuntrande
ÄVENTYR
Båda huvudkaraktärerna, Felicia och Victor, ger sig in i äventyr som kommer att bli livsavgörande
för dem. Inte bara de fysiska äventyr som resan till Paris eller prövningarna att ta sig in på balettakademin, utan även deras personliga äventyr och vad de lär sig under tiden. Något vackert att ta
med sig hem när filmridån gått ner.

BALLERINA har gjort publiksuccé världen runt, från Frankrike till bland andra Storbritannien,

Australien och Spanien.

I USA är blir det stor biorelease 1 september 2017 av The Weinstein Company. Med röster av
bl.a. Elle Fanning (Maleficent, Super 8) och Dane Dehaan (The Amazing Spider-Man 2).
Filmens primära målgrupp är familj med barn i åldern 5-12 år.
Filmen kommer att dubbas till svenska!

