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Pan Andersen opowiada Baśnie
PAKIET 9 DVD 30 bajek
Cena

85,00 zł

Cena poprzednia

109,00 zł

Numer katalogowy

id3636

Kod EAN

5905116008726

Producent

CASS Film

Opis produktu

Pan Andersen opowiada Baśnie PAKIET 9
DVD 30 bajek
Czas: 676 min. /6 DVD/
Dźwięk: 2.0 polski (dubbing)
Format: 4/3
Gatunek: animacja
Kategoria filmu: 5-9 lat
Zawartość płyty: Animowane menu, Wybór scen

Animowana seria, znana z telewizyjnych dobranocek (TVP1), wyprodukowana przez producenta Muminków, z okazji 200
rocznicy urodzin Hansa Christiana Andersena, zatytułowana "Pan Andersen opowiada". Seria składa się z 9 płyt DVD, na
których zgromadzone jest 30 baśni w przepięknej animacji.
1. Brzydkie kaczątko
To był piękny dzień. Mama kaczka znalazła wśród swoich jaj dziwne jajo. Wykluło się z niego niezdarne brzydkie kaczątko. Jego
odmienność wywoływała szyderstwa wszystkich mieszkańców gospodarstwa. Kaczątko musiało opuścić farmę i samo
przetrwać w niebezpiecznym świecie, lecz w końcu odkryło swoje całkiem nowe oblicze...
2. Ogrodnik i jego chlebodawcy
Gdzieś bardzo daleko, pewna arystokratyczna rodzina posiadała piękny pałac, otoczony wspaniałym ogrodem, o który przez
całe swoje życie troszczył się utalentowany ogrodnik o imieniu Larsen. Był on genialny w swym fachu. Jego ogród dostarczał
mnóstwo wspaniałych owoców. Nikt jednak nie doceniał jego geniuszu.
3. Zupa z kołka od kiełbasy
W starym domu w kuchennej piwnicy od lat rezydują myszy. Dziś właśnie odbywają swój coroczny bankiet, na którym przyszły
mysi król ma wybrać swą wybrankę. Nie może się jednak zdecydować, kto ma nią zostać. Obwieszcza więc, że poślubi tą
mysz, arystokratkę bądź nie, która przyniesie mu z wielkiego świata przepis na znakomitą zupę z kołka od kiełbasy. Jak
potoczą się losy naszych małych bohaterów ? Jaki wpływ na wybór przyszłej królowej będzie miał mysi kucharz ?
4. Towarzysz podróży
Jan po śmierci swojego kochanego starego ojca, odziedziczył 25 srebrnych monet. Teraz już nic nie trzymało go w domu. Więc
zdecydował się, że pora rozejrzeć się po świecie.. Jednak już pierwszego dnia podróży utracił cały swój majątek. Niebawem
zyskał jednak wspaniałego towarzysza podróży. Kim jest zagadkowy człowiek?
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5. Calineczka
Żyła kiedyś kobieta, której do szczęścia niczego nie brakowało. Jedynym jej marzeniem było dziecko. Zdarzyło się pewnego
dnia, że odwiedziła ją dobra wróżka, która spełniła jej marzenie. Obdarowała ja magicznym ziarnem, z którego urodziła się
śliczna, maleńka istotka - Calineczka. Życie toczyłoby się szczęśliwie, gdyby zła ropucha nie postanowiła uczynić z Calineczki
wybranki dla swojego syna. Jak potoczą się dalsze losy Calineczki ?
6. Latający kufer
Dawno temu żył kupiec tak bogaty, że mógłby wybrukować ulice złotem i ubierać syna w najwspanialsze stroje. Lecz było
inaczej. Kupiec ten był bowiem skąpym i złośliwym starcem. Gdy przyszedł czas, kiedy jego syn Sven odziedziczył po ojcu
fortunę, zaczął ją po prostu trwonić. Wydawał huczne przyjęcia, szył ubiory ze złota, urządzał dom z wielkim przepychem.
Któregoś dnia okazało się jednak, że pieniądze skończyły się ! Przyjaciele odwrócili się od Svena, a on stał się biedakiem.
Jedyna rzecz jaka mu pozostała to stary, bezwartościowy kufer.
7. Dzikie łabędzie
Dawno, dawno temu żył król, który miał 11 synów i ukochaną córkę o imieniu Eliza. Dzieci były naprawdę bardzo szczęśliwe,
lecz nie trwało to długo. Król po śmierci żony, przez wiele lat żył samotnie. Aż pewnego dnia przywiózł sobie nową żonę. Zła
macocha rzuciła urok na króla, wypędziła Elizę a jej braci zamieniła w łabędzie. Gdy Eliza ukończyła 16 lat wyruszyła w świat
by odnaleźć braci i uwolnić ich od złego uroku.
8. Żuczek
Cesarski koń miał otrzymać złote podkowy. I wszyscy byli zgodni, ze należy mu się taka nagroda za lata wiernej służby.
Wszyscy, poza jednym żuczkiem o imieniu Bartek, który też mieszkał w cesarskich stajniach. Opuścił więc stajnię, by pójść
świat i udowodnić swoją ważność i to, że też jest wart złotych podków.
9. Krzesiwo
Zmęczony, dobry żołnierz wracał po latach wojny do domu. W drodze spotkał starą czarownicę, która obiecała obdarować go
wielkim bogactwem. W zamian miał tylko odzyskać krzesiwo, które dawno temu zostawiła jej babcia w pniu starego drzewa.
Jednak okazało się to bardzo trudne.
10. Królowa śniegu cz. 1
To było bardzo dawno temu. W pewną mroźną zimową noc zły król goblinów, postanowił stworzyć niezwykłe magiczne lustro.
Miało ono przynieść smutek dobrym ludziom na całym świecie. Okruch tego lustra wpadł do serca wesołego Kaya, którego
bardzo kochała Gerda, przyjaciółka z sąsiedztwa...
11. Królowa śniegu cz. 2
Gerda opuściła dom, żeby odszukać Kaya. Podczas swojej wędrówki, w pewną noc, zasnęła na śniegu. Zamarzłaby z
pewnością, ale dzięki...
12. Bałwan
Zrobiło się bardzo zimno. Właśnie wtedy, gdy przychodzi ostry mróz, na świecie dzieją się dziwne rzeczy, np. śniegowy
bałwanek może zakochać się w pięknym, pękatym piecyku...
13. Księżniczka na ziarnku grochu
W przepięknym zamku mieszka książę, który chce poślubić księżniczkę. Chociaż patrząc jak postępuje, każdy pomyślałby, że
jest wręcz odwrotnie. Książę chce, żeby jego wybranka była wyjątkowa i chce ją poślubić tylko z miłości, którą rozpali w jego
sercu. Czy jest ktoś taki na świecie?
14. Kwiaty małej Idy
Nasza bohaterka, mała Ida jest bardzo smutna. Nie może zrozumieć, że zwiędły jej ulubione kwiaty. Hans, nauczyciel Idy,
wyjaśnia jej, że kwiaty powróciły dopiero z Kwiatowego Balu i są zmęczone. Ida kładzie je do łóżeczka lalek, by lepiej
wypoczęły. Jednak w nocy, usłyszawszy odgłosy z pokoju lalek, postanawia tam zajrzeć...
15. Choinka
Czasami, gdy jesteśmy mali, wydaje nam się, że rośniemy bardzo powoli. Tę opowieść powinny poznać wszystkie dzieci.
Daleko w lesie rosła śliczna choinka. Nigdy nie była zadowolona. Zawsze chciała być duża, by widzieć ponad innymi lub być
masztem na statku, tak jak starsze choinki. W końcu jej marzenia spełniają się. Zostaje zabrana, by być świąteczną choinką w
wielkim domu. Ale co będzie po świętach, czy o tym właśnie marzyła ?
16. Świniopas
Dawno, dawno temu żył książę, który był sprawiedliwy i dobry, lecz jego księstwo było małe i biedne. Młody królewicz
zachwycony jest księżniczką z sąsiedztwa, która jednak nic o nim nie wie. Chcąc, by pokochała go takim, jaki jest, prosi jej
ojca o pracę dla siebie. Zadowolony przyjmuje pracę pałacowego świniopasa i z czasem zwraca na siebie jej uwagę.
17. Mała syrenka
Daleko w cudownym morzu, gdzie woda jest błękitna i przezroczysta, w niezmierzonej głębinie, żyją niezwykłe istoty, a wśród
nich Mała Syrenka. Marzyła bardzo o poznaniu ludzkiego świata. W swoje piętnaste urodziny dostała wreszcie pozwolenie i
wypłynęła na powierzchnię wody. Przybyła w porę, bo właśnie burza spowodowała katastrofę statku. Syrenka uratowała
młodego księcia i obdarzyła go tak wielkim uczuciem, że postanowiła zamienić swój przepiękny, syreni śpiew na ludzkie nogi.
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18. Staruszek i staruszka
W małej chatce w lesie żyli staruszek i staruszka. Nie byli bogaci, ale bardzo pogodni. Bo bardzo często ludzie są jak legendy,
im starsi tym lepsi. Staruszek i staruszka wybaczali sobie wszystko. Byli szczęśliwi, bo bardzo się kochali i żyli w wielkiej
zgodzie.
19. Pewna wiadomość
Nasza historia opowiada o pewnej błahej plotce, która jednak zmieniła się w bardzo poważne wydarzenie. W końcu zostało ono
opisane w gazecie, ale ponieważ nie była to prawda, to nawet jej autorzy nie umieli jej rozpoznać. Także, nawet
najniewinniejsza plotka może stać się groźna.
20. Olle Zmruż Oczko
Jest tak wiele przeróżnych bajek, i jest ktoś, kto zna je wszystkie, te już opowiedziane i te, które dopiero zostaną
opowiedziane. Ten ktoś właśnie przynosi nam sny. Poruszają one ludzkie serca. Bez nich ludzie byliby niczym. Nazywa się Olle
Zmruż Oczko.
21. Nowe szaty cesarza
Przed wielu laty żył cesarz, który tak bardzo kochał piękne stroje, że wydawał na nie wszystkie pieniądze ze skarbca. Rolnicy
błagali go o wsparcie, armia potrzebowała umocnień na granicy, ale on myślał jedynie o strojach. Aż pewnego dnia przybyli do
pałacu wielcy "artyści-projektanci mody" z wielkiego świata i...
22. Zakochani
Nasza historia rozpoczyna się od gry. Charlie, wirujący bąk, jest od zawsze zakochany w Martinie, ślicznej piłeczce. Martina
podobno zaręczona jest jednak z dobrodusznym wróbelkiem. Pewnego dnia Martina znika. Charlie przekonany, że ukochana
prowadzi szczęśliwe życie ze swoim wybrankiem, przyrzeka, że nigdy już w nikim się nie zakocha. Ale gdzie naprawdę jest
Martina ?
23. Stara latarnia
Była kiedyś porządna stara latarnia, która pełniła swoją służbę przez wiele, wiele lat. Teraz przyszedł czas by odpoczęła. Dzięki
magicznym prezentom podarowanym jej przez gwiazdy i chmury może dalej roztaczać blask, jednak już nie na starej uliczce, a
w sercach ludzkich.
24. Rozbita butelka
Codzienne rzeczy, których zwykle nie zauważamy, mogą odgrywać niezwykłą rolę w naszym życiu. Nawet nie podejrzewamy,
że są świadkami wielu ważnych wydarzeń, tak jak szyjka od rozbitej butelki po szampanie.
25. Dzielny ołowiany żołnierzyk
Nasza opowieść to opowieść o miłości. Zaczyna się jak większość takich historii, od żołnierzy na wielkiej wyprawie. O czyimś
losie często decyduje przypadek. Nawet w wojsku. Zdarzyło się pewnego dnia, że w fabryce zabrakło ołowiu i właśnie wtedy
narodził się żołnierzyk z jedną nogą. Dzielny ołowiany żołnierzyk swe braki nadrabiał w zdwojony sposób, swoim dzielnym i
gorącym sercem. I o nim właśnie jest ta opowieść.
26. Złoty skarb
Żona dobosza zawsze marzyła o dziecku i by jej pociecha po urodzeniu została muśnięta przez złoty promyk słońca. I tak
spełniło się życzenie żony dobosza. Słońce podarowało jej dziecku promyk swojego blasku, który miał pomóc mu słuchać głosu
serca.
27. Pchła i profesor
Dawno temu żył sobie pilot balonowy. Tłumy wielbiły go. Był dzielnym człowiekiem, lecz w wyniku tragicznego wypadku
pozostawił syna, który choć został bez grosza postanowił kontynuować jego pracę i wybudować kolejny balon. Czy uda mu się
kiedykolwiek zrealizować swoje marzenie ? Ależ tak, a pomoże mu w tym wesoła pchła, która zamieszkiwała w wąsach jego
dzielnego ojca.
28. Słowik
Ta historia wydarzyła się w Chinach wiele lat temu. Pałac cesarza był najwspanialszym pałacem na świecie i cały zrobiony z
najdelikatniejszej porcelany. Ogród cesarza rozciągał się tak daleko, że sam ogrodnik nie wiedział gdzie się kończy.
Zamieszkiwał go mały, szary słowik, lecz jego piosenki były tak cudowne i radosne, że cały wspaniały ogród cesarza wyglądał
przy nich trochę smutno. I to bardzo dręczyło cesarza , więc pewnego dnia.
29. Kalosze szczęścia
Nasza historia zaczyna się w Danii, a dokładniej na kolacji u pewnego porucznika. Pod drzwi jego domu młoda,
niedoświadczona wróżka zostawia magiczne kalosze, które spełniają życzenia. Kalosze wprawiają w ruch serię wydarzeń, które
szybko wymykają się spod kontroli. Uczeń cofa się do epoki Wikingów, sierżant staje się poetą, a wartownik porucznikiem. A
mała wróżka przekonuje się, że spełnianie życzeń może skończyć się katastrofą.
30. Głupi Jasio
W pewnym królestwie żył król, który chciał znaleźć męża dla córki. Problem w tym, że księżniczka mogła wybierać jedynie
wśród kandydatów, których akceptował jej ojciec. Wszyscy okazali się bardzo nudni. Tak więc konkurs o jej rękę został
rozszerzony na wszystkich zwykłych obywateli. I tak księżniczka wybrała sobie Jasia. Chociaż wszyscy uważali, że jest głupi.
Dla niej najważniejsza była jego szczerość, poczucie humoru i wielkie serce.
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Informacje o wydaniu:
Seria wydawnicza: Pan Andersen Opowiada
Premiera na DVD:
Nośnik: DVD (9 płyt)
Czas trwania: 676 min.
Region:
Format obrazu: 4:3
Dźwięk: Dolby Digital 2.0, 5.1 Polski dubbing
Napisy: Dodatki:
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