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OPIS FILMU 

 

Kacper i Emma ruszają do Afryki!  

A to dlatego, że mama Emmy będzie pomagać tam swojej przyjaciółce Ann – doktor 

weterynarii, która pracuje w tamtejszej klinice dla zwierząt. Dziadek Emmy, Emma i Kacper, 

oraz ich wierni towarzysze – pluszowe zabawki Leo i Pani Królik, są bardzo podekscytowani 

spotkaniami ze wszystkimi zwierzętami na safari. Pluszowy Leo jest szczególnie poruszony, bo 

może spotka prawdziwego lwa? 

Kacper i Emma wkrótce poznają nową przyjaciółkę – Tiri, córkę Ann, oraz pluszowego 

towarzysza dziewczynki – Żółwia. Młodzi bohaterowie wpadają na trop osamotnionego 

lwiątka. Emma bardzo szybko zauważa, że mały lew nie chce jeść, bo tęskni za swoją mamą. 

Kacper i Emma decydują się na misję – muszą odnaleźć mamę lwiątka! Podczas swojej 

przygody napotykają na wiele przeszkód, ale także poznają nowych przyjaciół. Czy uda im się 

znaleźć mamę małego lwa? 

„Kacper i Emma na safari” to czwarta część przygód pary przedszkolaków (wcześniejsze tytuły 

to „Kacper i Emma – najlepsi przyjaciele”, „Zimowe wakacje Kacpra i Emmy”, „Magiczne 

święta Kacpra i Emmy”. Są to ekranizacje bestsellerowej w Norwegii książki autorstwa Tor Age 

Bringsværd i Anne G. Holt. Przygody dwójki przedszkolaków przeplatane piosenkami i 

animowanymi fragmentami to opowieść o przyjaźni, ale i o trudnościach związanych z nowymi 

sytuacjami w życiu pięciolatków. 

 

Nagrody: 

Kino Dzieci 2016 – udział w konkursie głównym 

 

Premiera „Kacpra i Emmy na safari” zagości na ekranach kin w ramach najnowszego projektu 

Stowarzyszenia Nowe Horyzonty Kino Dzieci Prezentuje.  

Kino Dzieci Prezentuje to nowa marka dystrybucyjna, wprowadzająca do kin w Polsce filmy dla 

młodych widzów – zarówno animacje, jak i wciąż mało obecne na polskich ekranach kino 



aktorskie. Są to mądre, ciekawe filmy przygodowe, często oparte na bestsellerowych 

książkach znanych już polskim czytelnikom. Kino Dzieci Prezentuje wyróżniają obrazy dobrane 

do wieku i wrażliwości widzów oraz poruszające tematy bliskie dzieciom. 

Wśród planowanych na sezon 2016/2017 tytułów są m.in. nakręcone na podstawie 

szwedzkiej, bestsellerowej serii książek „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai” oraz 

nominowane do Kryształowego Niedźwiedzia na tegorocznym Berlinale „Sonia” i „Wielka 

wyprawa Molly”. 

Kino Dzieci Prezentuje to marka stworzona przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty – 

organizatora ogólnopolskiego Festiwalu Filmowego Kino Dzieci i Nowych Horyzontów Edukacji 

Filmowej. 

 

REŻYSER 

Arne Lindtner Næss (ur. 19 grudnia 1944) – norweski reżyser, 

producent telewizyjny i scenarzysta. Na swoim koncie ma kilka 

ról filmowych i telewizyjnych. Pochodzi z rodziny aktorów i 

artystów.  
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