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OPIS FILMU:
Kiedy Louis Sroka dowiaduje się
o tradycyjnym
Wyścigu
Serów,
pomiędzy jego rodzinną i sąsiednią
wioską, koniecznie chce wziąć w nim
udział. W końcu będzie miał szansę
udowodnić sobie, że jest mistrzem
wyścigów. Rozemocjonowany stawia
zakład, że jego drużyna wygra. Na
szali kładzie dom i warsztat swojego
przyjaciela wynalazcy Alfiego, na
które ma chrapkę jego przeciwnik,
szef lokalnej fabryki serów. Louis nie
ma wątpliwości, że jego drużyna
wygra. Mina mu zrzednie, kiedy
okaże się, że w drużynie przeciwnej
pojawia się wielki goryl…
NAGRODY:
Norweskie Amanda Awards, 2016 - nominacja w kategorii najlepszy film dla dzieci
Kwiat Paproci - Nagroda Jury Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, Festiwal Kino Dzieci, 2017
Wyróżnienie Jury Twórców, Festiwal Kino Dzieci, 2017
RECENZJA:
„Serowa drużyna nigdy się nie poddaje, czyli o tym, że prawdziwych
przyjaciół poznajemy w biedzie...”
kinodzieci_info, 16 kwietnia 20198
Historia o wydarzeniach w miasteczku Flaklypa, gdzie mieszkają bohaterowie filmu Solan
i Ludwik została zaczerpnięta z norweskiej serii książek autorstwa norweskiego
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rysownika Kjell Aukrust, na której podstawie w 1975 roku powstała animacja lalkowa „The
Pinchcliffe Grand Prix". Podobno każdy Norweg na świecie ją widział.
I tu w omawianym filmie, i tam w książce akcja toczy się w górskim małym miasteczku,
w którym wszyscy się znają i w rodzinnej atmosferze starają się spędzać czas w długie,
zimowe miesiące. I tu, i tam mieszka Teodor zwany wynalazcą, który dzieli swoją przestrzeń
domową z przyjaciółmi: jeżem Ludwikiem o temperamencie podobnym do Kłapouchego
z "Kubusia Puchatka" i sroką Solanem, którego porównałabym do rozbrykanego Tygryska.
Trójka bohaterów oddałaby za siebie życie. Niestety czasem tak jest, że dopiero gdy coś
stracimy, potrafimy to tak naprawdę docenić.
Nie inaczej dzieje się w tej historii. Solan, który nie boi się żadnego wyzwania, staje do
tytułowego wyścigu z serem, w którym w zastaw za przegraną stawia, potajemnie przed
Teodorem, ich wspólny dom. Jego przeciwnik z pozoru wydaje się niegroźny, więc jego
pokonanie będzie proste jak bułka z masłem. Ale nagle na linii startu okazuje się, że ma do
pomocy ogromnego goryla, który szybko biega i niestraszne mu są leśne zasadzki
zastawione przez organizatorów na trasie wyścigu. Pod Solanem uginają się ze strachu nogi,
przed upadkiem ochraniają go Ludwik i Teodor, którzy postanawiają pomóc mu wygrać
zawody nieświadomi, o co toczy się walka. Pewna wcześniej, w świetle nowych okoliczności,
wygrana sroki wisi na włosku, a wraz z nią przyszłość przytulnego domostwa. Cała trójka
przejdzie prawdziwą szkołę życia, w której nauczą się, co to znaczy przyjaźń...
Oglądając ten film, nie sposób nie zawiesić oka na świetnie zrealizowanych ujęciach
w technice animacji lalkowej. Perfekcyjne oddanie ruchów postaci, dbałość o szczegóły
i piękne lalki są kolejnym atutem tego filmu, które jeszcze bardziej przyczyniają się do tego,
że jako widzowie wszystko to nam się dobrze ogląda i nie pozwala wyjść z sali kinowej aż do
napisów końcowych.
Gorąco polecam !
https://www.filmweb.pl/review/Serowa+dru%C5%BCyna+nigdy+si%C4%99+nie+poddaje
%2C+czyli+o+tym%2C+%C5%BCe+prawdziwych+przyjaci%C3%B3%C5%82+poznajemy+
w+biedzie...-22500
Na podstawie materiałów:
https://www.filmweb.pl/film/Solan+i+Ludwik+%E2%80%93+wielki+wy%C5%9Bcig+z+s
erem-2015-746268
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