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“En Petzi és l’Indiana Jones 
infantil!”
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Petzi i la mar salada
Rasmus Klump, Michael Bohnenstingl, Johannes 
Weiland i Paul Cichon, Alemanya i Regne Unit, 
2017

A partir de 3 anys

Direcció: Michael Bohnenstingl, Johannes Wei-
land i Paul Cichon
Guió: Marcus Sauermann, Jan Galli, Michael Bo-
hnenstingl i Carsten Bunte. 
Animació: Michael Hockey, Patrick A. Müller, 
Martin Pauchet, Jill Poullin iTim Rudder
Música: Jasmin Reuter
Producció: Carsten Bunte, Lars Sylvest
Productora: Mondrian Entertainment

Sinopsi
L’osset Petzi i els seus amics, el pingüí Pingo i el pelicà Riki, es passen el dia 
junts i s’estimen molt. Un dia es troben amb la Mary, un vaixell que sembla 
atrotinat però que amb una mica d’esforç pot tornar a navegar! Junts, de-
cideixen embarcar-se en una aventura que els portarà a conèixer món i a 
viure tota mena d’experiències. L’amistat, la sorpresa i la descoberta són el fil 
conductor de les trames dels sis episodis que conformen la pel·lícula. 

Comentari
Basats en una tira còmica per a nens i nenes creada el 1951 pel matrimoni 
danès Carla i Vilhelm Hansen, el personatge d’en Petzi i els seus amics són 
tota una institució de la infantesa. No només a aquell país (on se’l compara 
amb importància a Andersen o Blixen, per la seva projecció exterior) sinó a 
molts altres on ha estat traduïda.
La sèrie cinematogràfica – que ja abans de la seva estrena oficial havia 
guanyat el Premi a la Millor Sèrie d’Animació de l’ITFS 2016 – és una produc-
ció danesa, anglesa i alemanya. La direcció ha estat compartida per Johan-
nes Weiland, Paul Chichon i Michael Bohnenstingl, que també n’ha fet els 
guions.  Carsten Bunte, de Studio Soi, i Lars Sylvest van produir aquesta sèrie 
pensant en els nens i nenes més petits, però amb tots els requisits d’un film 
d’animació d’alta qualitat. Com comenten els productors: “S’havia de fer bé, 
per explicar les aventures d’aquest Indiana Jones infantil!”.

Studio Soi ha rebut  premis internacionals 1 BAFTA, 1 cartoon d’Or, el primer 
premi al Trickifilm-Festival Stuttgart en 3 ocasions, 7 premis a l’Annecy Film 
Festival, 1 Emmy Kids Awards i 2 nominacions als Oscars. Són l’estudi respon-
sable de produccions com El asombroso mundo de Gumball o El Gruffalo.
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Petzi és un dels grans èxtis editorials danesos: a dia d’avui  
s’han venut 32 milions de llibres de les històries d’en Petzi

Les sèries d’en Petzi s’han publicat a 
molts països del món:

Àustria, Benelux, República Txeca, Di-
namarca, Ghana, Alemanya, Grècia, 
Finlàndia, França, Indonèsia, Iran, Japó, 
Mèxic, Nova Zelanda, Nigèria, Norue-
ga, Portugal, Eslovàquia, Sud-Àfrica, 
Espanyya,Suècia, Suïssa, Turquia, Gran 
Bretanya, Estats Units, i molts més....
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BIOFILMOGRAFIA DELS DIRECTORS 

Michael Bohnenstingl
En Michael Bohnenstingl té 23 anys, li agrada fer música 
amb els seus amics, estudia cinema a Ludwigsburg i té una 
biografia molt curta.

Filmografia
2012 - direcció, animació - Tiptoe through the tulips, curt-
metratge
2013 – director en pràctiques - Trude’s Tier, sèrie de tv, Stu-
dio Soi
2014 – direcció – Open Brackets, curtmetratge, Acadèmia 
del Cine
2015 – direcció, guió – Petzi, sèrie de tv 

Paul Cichon
Paul Cichon va estudiar animació a la Filmakademie Ba-
den-Württemberg
durant el 2014 i hi va aprendre disseny, animació, 3D i di-
recció. Va completar els seus estudis amb un període de 
pràctiques com a artista 3D als EUA. En l’actualitat, treba-
lla en publicitat i entreteniment infantil
Filmografia
2014 - Petzi, sèrie de TV 3D 
2014 - Löwenzahn: Mit Liebe gemacht, curtmetratge 2D
2014 - Opossum, curtmetratge 2D
2011 - Sun, Tràiler ITFS

Johannes Weiland
Nascut el 1977 a Friburg, Alemanya, Johannes Weiland 
va començar els seus estudis a la Filmakademie Ba-
den-Wuerttemberg de Ludwigsburg el 1998, on ara dóna 
classes d’animació. Des que es va graduar el 2003 ha estat 
treballant com a director i animador de l’Studio Soi Lud-
wigsburg a Alemanya i a l’Studioaka a Londres.
Al llarg d’aquests anys ha dirigit nombrosos films guanya-
dors.

1999 DANACH – curtmetratge / Direcció
2000 HESSI JAMES – curtmetratge / Direcció
Premi Honorari de l’Acadèmia al Millor Estudiant Estran-
ger 2001, Finalista / Imagina 02, Premi especial del Jurat /
Short Tiger 2001, German Film Funding Award
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2002 BASICA – anunci de publicitat / Direcció
2003 ANNIE & BOO – curtmetratge / Direcció
3 premis a Imagina 2004 inclosos el Premi Monaco / Millor Animació d’un Estudiant al 
Palm Springs Short Film Festival / Animago 2004, First Place / Short Tiger 2004, Ger-
man Film Funding Award
2005 OLI´S CHANCE –  curtmetratge educatiu per a  Deutsche Bahn-AG
/ Co-Direcció, Guanyador ITF Stuttgart 2006 / Guanyador Seul ICAF 2007 / Deuts-
cher Wirtschaftsfilmpreis 2006 / Nominació als Cartoon D’Or 2006 / Imagina 2006, 
Wettbewerb / SIGGRAPH 2007 / KROK 2007
2008 DATENÜBERTRAGUNG – curtmetratge per a ZDF / Direcció
2009 FROSCHSONG – vídeo musical per a ZDF / Direcció
2009 DER KLEINE UND DAS BIEST - curtmetratge for ZDF / Co-Direcció
Prix Jeunesse (Premi Up to 6 Fiction) / Cartoons on the Bay (Pulcinella-Award 2010, 
Guanyador: Films i qüestions educatives) / Annecy Festival (Premi Christal a la Millor 
Producció per TV) / Deutsches Kinder-Film & Fernseh-Festival Goldener Spatz (Premi 
al Millor Guió) / Shanghai TV Festival (Golden Magnolia Award – Animació estrange-
ra) / CIAK (Prize) / Mundos Digitales (Millor Curtmetratge) / Anima Mundi 2010 (Millor 
Curtmetratge & Millor Guió) / Hiroshima International Animation Festival (Premi es-
pecial) / Robert-Geisendörfer-Preis (Millor Curt Infantil TV) / CICDAF (Distinció espe-
cial en la categoria de curts) / Animadrid (Millor Curt Infantil) / KROK (Premi Especial 
del Jurat pel Millor Film Infantil) / Sapporo Short Feat (Millor Curt Infantil) / Anim’est 
(Premi al Millor Curtmetratge a la secció Minimest) / Biennial of Animation Bratisla-
va (UNICEF-Premi) / FIKE - Portugal (Millor Animació) / CICFF Chicago International 
Children´s Film Festival (Premi Jurat Adult – Producció Animada per TV)
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Pack Màgic és una distribuïdora de cinema 
infantil enfocada en la difusió de pel·lícules 
i altres recursos audiovisuals que estimulen 
la sensibilitat estètica, l’educació emocional 
i la transmissió de valors socials i culturals.

Les pel·lícules que formen part del catàleg 
de Pack Màgic estan adreçades a nens i ne-
nes d’entre 2 i 12 anys i es distribueixen en 
versió doblada en català. 

A la llista de títols hi trobareu tant pel·lícules 
recents, provinents de cinematografies es-
pecialitzades en cinema infantil i d’anima-
ció, com títols clàssics que van ser populars 
per a altres generacions. 

Pack Màgic posa cura i rigor en la selecció 
de pel·lícules adients a les característiques, 
capacitats i sensibilitats dels nens i nenes 
d’aquestes edats i elabora materials de pro-
moció concebuts per incentivar la curiositat 
sobre cada títol i fomentar el gust pel cinema 
i per anar al cinema des de la infància.

Aquesta nova oferta de distribució cinema-
togràfica de Drac Màgic arriba a les panta-
lles de cinema de Catalunya reprèn una la-
bor que ja havia dut a terme entre el 1977 i 
el 2005, en col·laboració amb dues entitats 
més, l’Associació Cultural Cavall Fort i Ria-
lles, amb les que va elaborar un catàleg de 
41 films infantils, representatius del millor ci-
nema europeu i internacional.

PACK MÀGIC
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