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Laban i Labolina

(Lilla spöket Laban), Per Åhlin, Suècia, 2006.
Direcció: Alicja Jaworski, Alicia Björk, Karin Nilsson, Lasse Persson, Per Åhlin
País: Suècia
Any: 2006
Direcció de producció: Filmlance International
AB.
Argument i guió: Lena Ollmark, Anders Sparring
i Jan Vierth basant-se en el text i les il·lustracions
d’Inger i Lasse Sandberg
Animació: Per Åhlin i altres
Fotografia: Piotr Jaworski
Música: Magnus Dahlberg
Durada: 54 minuts (8 episodis de 7 minuts)

Recomanada a partir de 2 anys

Sinopsi

En Laban i la Labolina són dos germanets fantasma que viuen al Castell del
Sol Diürn amb la seva família. En Laban té por de la foscor i la Labolina en
sap un munt de fer ombres xineses. A tots dos els agrada pintar, anar de
picnic, cuinar receptes estranyes i jugar. A vegades es barallen una mica,
però sobretot els agrada divertir-se plegats.
En la segona entrega de les aventures de Laban el petit fantasma, els protagonistes d’aquesta tendra pel·lícula d’animació sueca aprenen a conviure i a experimentar amb les emocions. No oblidem que en Laban és un
fantasma que enlloc d’espantar la gent, és ell mateix qui té por de la foscor!
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Pack Màgic estrena una segona entrega de les aventures de Laban
el petit fantasma: Laban i Labolina! Es tracta dels personatges del
bestseller suec Laban the Little Ghost creat per Inger i Lasse Sandberg.

Els Sandberg són coneguts a Suècia, ja que van escriure molts llibres
per a infants i van marcar tota una generació de lectors i lectores. La
història de Laban, un fantasma que no espanta sinó que té por de la
foscor van sorgir per a ajudar al fill dels creadors, en Nicklas, a superar
la por que tenia als fantasmes.
El primer llibre sobre Laban es va publicar el 1965. Un altre personatge
conegut que van crear és la Petita Anna, que viu històries divertides
amb el Tiet Llargarut, un altre títol que també ha viatjat fins la gran
pantalla i que a Catalunya ha arribat de la mà de la distribuïdora Pack

Diferents portades dels llibres de Laban el petit fantasma
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Narrades amb un grafisme senzill les històries de Laban i la seva germana
petita Labolina se centren en el dia a dia d’una família ben especial, la família de fantasmes que viu al Castell del Sol Naixent: en Laban i la Labolina, el
pare Fantasma, la mare Fantasma, la família reial i el gosset Rufus. Plegats
viuen tota mena d’aventures que s’aproximen amb tendresa a les experiències dels infants.
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L’autora i l’il·lustrador
Inger i Lasse Sandberg
El matrimoni Sandberg ha treballat
conjuntament durant més de 50 anys.
L’Inger Sandberg és l’autora dels llibres sobre Laban el petit fantasma i
també ha escrit altres llibres infantils
populars com La petita Anna i el tiet
Llargarut, i molts d’altres.
Tots els llibres han estat il·lustrats pel seu marit, Lasse Sandberg. Les seves històries no només són populars a Suècia, sinó que s’han traduït a
més de 30 idiomes diferents.
La idea de la història del Laban, un fantasma simpàtic que té por de la
foscor, va nèixer a partir de les pors del propi fill del matrimoni, que tenia
por dels fantasmes. Així, van decidir dedicar-li un llibre infantil que va
tenir molt èxit als anys 70 i que arriba fins l’actualitat.

Cineastes
Per Åhlin (nascut el 7 d’agost de 1931)
és un artista suec i director de pel·lícules d’animació. És conegut per les seves
col·laboracions amb el duo de comèdia
Hasse & Tage, i pels seus propis projectes d’animació com el llargmetratge Viatge a Melònia (també en el catàleg de Pack Màgic) o
Laban el petit fantasma. El 1970 va començar el seu propi estudi
d’animació, PennFilm Studio AB situat a Hököpinge, i va dirigir vuit
llargmetratgse i diversos curtmetratges.
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PACK MÀGIC
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 nenes 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 especialitzades en cinema infantil i d’animació, 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 promoció 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 cinematogràfica de Drac Màgic arriba a les pantalles de cinema de Catalunya reprèn una labor 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 Rialles, amb les que va elaborar un catàleg de
41 films infantils, representatius del millor cinema europeu i internacional.

Una iniciativa de:
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