TROLLVINTER I
MUMINDALEN
(Finland / Polen - 2017)
Animerad familjefilm

PÅ BIO
1 dec

Regi: Jakub Wroński, Ira Carpelan
Med: Stellan Skarsgård, Alicia Vikander, Bill
Skarsgård, Stina Ekblad m.fl.
Längd: 80 min
Barntillåten
ÅRETS JULFILM

DE ÄLSKADE MUMINTROLLEN ÄR TILLBAKA
KVALITETSFILM FÖR BARN
Filmer för barn är alltid eftertraktade, och så kallad
”kvalitetsfilm” för barn är än mer sällsynta och desto
mer önskade, av både föräldrar och biografer.

Det är vinter i Mumindalen, men Mumintrollet vill inte gå i ide, han vill undersöka vintern.
Snart upptäcker han att märkliga varelser
går omkring i den midvintermörka snön och
verkar vänta på en märklig och efterlängtad
gäst. Gästen kallas för Julen och ivriga får
Mumintrollen lära sig allt om den fantastiska
juletiden.
Mumintrollen, skapade av finska Tove Jansson, älskas av barn och vuxna från hela världen. Trollvinter i Mumindalen är en animerad
film som skapats helt i den klassiska andan.
Baserad på Tove Janssons böcker har filmen
skapats utifrån gamla hederliga filmklipp från
stop-motion-produktionerna som blev kända
på 1980-talet av Jupiter Film och Film Polski.

FILM FÖR MINDRE BARN
Trollvinter i Mumindalen är barntillåten, och lämpar
sig utmärkt för barn från 2 år och uppåt. Det är en
snäll film, med många intressanta karaktärer (som
känns igen av den Mumin-vana), julig tematik och
Med röster av STELLAN SKARSGÅRD,
små enkla berättelser invävda i sagan om när Mumin- BILL SKARSGÅRD, STINA EKBLAD och
familjen för första gången får vara med om julen.
ALICIA VIKANDER.
MUMINTROLLET
Tove Jansson har gjort Mumin och hans vänner kända
för hela världen, men är väl lite extra populära här i
Norden. Filmen följer de klassiska figurerna och är
omsorgsfullt stop-motionanimerad för en riktigt genuin och familjär upplevelser för hela familjen.
KULTURFÖRÄLDRAR
Många föräldrar vill så klart att deras barn ska få ta
del av det bästa som finns att erbjuda, så även kultur.
Trollvinter i Mumindalens genuina format och lugna
tempo ger en kvalitetsstämpel som, inte minst, föräldrar med kulturintresse uppskattar och vill dela med
sina barn.

MÅLGRUPP:
Filmens primära målgrupp är barn
i åldern 2-6 år, samt deras
kulturintresserade föräldrar och syskon.

