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Djungeln är i fara!
Det finns bara ett gäng som kan rädda den

DJUNGELGÄNGET

50% pingvin 50% tiger 100% hjälte
TALANDE DJUR
Enligt en studie bland europeiska distributörer
inför lansering av barnfilm, presenterad av Europa
Distribution, har det visat sig att filmer med talande
djur i stort sett alltid går hem hos barn. I Djungelgänget finns det fullt av talande djur!
BARNFILM
Det finns alltid ett stort behov av filmer för barn
och ungdomar på biograf, särskilt inom s.k. kvalitetsfilm. Barnfilmer är dessvärre inte bara eftersatta
rent produktionsmässigt, utan får också sällan ta
plats i film- och kulturdebattsdiskussioner. Detta
vill vi så klart hjälpa till att råda bot på, och arbetar
aktivt för att stötta debatten och öka intresset hos
filmjournalistiken.
KULTURFÖRÄLDRAR
Många föräldrar vill så klart att deras barn ska få
ta del av det bästa som finns att erbjuda, så även
kultur. Djungelgänget är känd från TV och är en
fartfylld film med raffinerad humor och utmärkta
animationer, i den europeiska stilen men ändå närbesläktad med filmer som Madagaskar och Hitta
Nemo/Doris. Filmer som både erkänns av barn och
deras föräldrarar som förknippar fransk film med
en kvalitetsstämpel.

Tigerpingvinen Maurice och resten av
Djungelgänget har de senaste åren sett till
att frid och fröjd råder i djungeln. Ända tills
de en dag råkar på deras farligaste motståndare någonsin – koalan Igor. För att hindra
Igors onda planer att utplåna hela djungeln
måste Djungelgänget använda all sin list och
sitt mod, men också börja jobba ihop med de
mystiska ”Champions” som funnits i djungeln
sedan urminnes tider.
Baserad på favoritserien DJUNGELGÄNGET,
känd från bland annat Barnkanalen i TV
– nu som långfilm!
Finns även tillgänglig i 3D

* * * *
”En lyckoträff med glimten i ögat.
Visuell, rolig och fartfylld för hela familjen.”
Ouest France

MÅLGRUPP:
Filmens primära målgrupp är
barn i åldern 5-11 år, samt deras
föräldrar, släkt och syskon.

