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Pressbook 

 
Czołówka:   
Reżyseria:  
             Kaspar Munk        
Scenariusz: 

Poul Berg  
Bo Hr. Hansen 
Kaspar Munk   

Produkcja:  
Dania   

Czas trwania: 
90 min.  

Obsada: 
Albert Werner Rønhard – 
Oskar 

May Simón Lifschitz - Chimera 
Henrik Mestad - Millaconda 

Vera Torpp Larsson - Alberte 
Elvira Glahn - Josephine K. 
Marie Lund Asholt - Anne 
Katrine 
Martin Hylander Brucker – 
Henrik 

Peder Holm Johansen – Valla 
Kirsten Olesen – Thuja 

Kit Eichler – Bravita 
Emma Karla Munk Henriksen 
- Viola 

 
OPIS FILMU: 
"Zaklinaczka" opowiada historię 12-letniej Klary, która do tej pory była całkowicie 
przeciętną nastolatką. Pewnego dnia sytuacja ulega jednak zmianie, a wszystko za sprawą 
tajemniczego, czarnego kota. Zwierzę z nieznanych powodów podrapało dziewczynę, która 
dzięki temu wydarzeniu odkrywa nowo nabyte umiejętności. Do Klary wkrótce dociera, że 
może komunikować się nie tylko z rzeczonym kotem, lecz także z innymi zwierzętami. 
Nadnaturalna więź z naturą wynika z jej przynależności do rodziny Dzikich Czarownic. 
Wszystko ma jednak swoją cenę, a Klara niebawem będzie musiała stawić czoła swojemu 
przeznaczeniu. Pomogą jej w tym przyjaciele oraz jej mentorka, ciotka Isa. Dziewczyna 
ostatecznie wyrusza w niebezpieczną podróż, aby ocalić siebie oraz dziki świat.  
 
O PRODUKCJI: 
"Zaklinaczka" to duński familijny film fantasy w reżyserii Kaspara Munka. Produkcja 
powstała na podstawie powieści o tym samym tytule, której twórcą jest Lene Kaaberbøl. 
 

 

https://www.filmweb.pl/person/Poul+Berg-613306
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NAGRODY: 
2018 – nominacja na MFF Młodego Widza Ale Kino! 

 Złote Koziołki – Jury Międzynarodowe - udział w konkursie filmów pełnometrażowych 
Kaspar Munk 
 

2019 – nominacja do nagrody Duńskiej Akademii Filmowej – Robert: 

 Najlepszy scenariusz adaptowany Bo Hr. Hansen, Kaspar Munk, Poul Berg 

 Najlepsza muzyka Flemming Nordkrog 

 Najlepsza piosenka - "Vild", wyk. Lydmor 

 Najlepsza scenografia Sabine Hviid 

 Najlepsze efekty specjalne - Simon Sandin, Christian Sjöstedt i Christina Jæger 

 Najlepszy film dla dzieci/ familijny Anni Faurbye Fernandez, Kaspar Munk, Stinna Lassen 
 

O TWÓRCACH: 
Reżyserem filmu "Zaklinaczka" jest Kaspar Munk, który w przeszłości stworzył 
kilkanaście odcinków różnych serii telewizyjnych. Do jego dzieł należą chociażby 
"Limbo", "Heartless", "Bedrag" i "Jeźdźcy burzy". 
Scenariusz filmu "Zaklinaczka" powstał z inicjatywy jego reżysera oraz Poula Berga 
i Bo Hr. Hansena. Produkcja powstała na podstawie powieści o tym samym tytule, 
której autorką jest Lene Kaaberbøl. Producentami wykonawczymi produkcji są 
James Cabourne, Ole Søndberg i Vibeke Windeløv. 
Muzyka z filmu "Zaklinaczka" została stworzona przez Flemminga Nordkroga. 
Kinematografia produkcji jest dziełem Adama Wallenstena, natomiast kostiumy 
zaprojektowała Louize Nissen.  
 
 
Na podstawie materiałów: 
https://film.wp.pl/zaklinaczka-6384037291665537c  
https://www.filmweb.pl/film/Zaklinaczka-2018-789471  
[dostęp: 25.08.2020 r.] 
 
 

 

*od autorki programu KinoSzkoła do nauczycieli i rodziców: 

Szanowni Państwo,  
Pragnąc uprzedzić ewentualne problematyczne sytuacje informuję, że w filmie 
„Zaklinaczka” pojawiają się wątki czarów i magii. Jak przystało na baśń (nie tylko filmową), 
obok elementów/postaci/sytuacji realistycznych, pojawiają się zdarzenia nadprzyrodzone, 
a bohaterowie wyraźnie podzieleni są na „dobrych” i „złych”. Aby sprostać wymogom 
gatunku, postacie negatywne są przerysowane, mroczne, co dla niektórych, bardziej 
wrażliwych dzieci może być przeszkodą w  recepcji dzieła. 
Jednocześnie przypominam, że za ostateczny dobór filmu dla konkretnej grupy uczniów 
odpowiedzialni są prowadzący ich Nauczyciele, którym jesteśmy w stanie umożliwić dostęp 
do każdego proponowanego przez nas filmu przed pokazaniem go dzieciom. 

Łączę wyrazy szacunku 
dr Joanna Zabłocka-Skorek 
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