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OBSADA

Maja: Amanda Pajus

Lasse: Lukas Holgersson

Foccacia Panini: Dao Molander

Komisarz Policji: Tomas Norström

Bresaola: Alexandra Rapaport

Clara: Christine Meltzer

Sara Bernard: Sara Sommerfeld

Dino Panini: Nassim Al Fakir

Pandoro: Jarmo Mäkinen

Muhamed Karat: Hassan Brijany

Grisini: Jens Hultén

Tony: Niklas Engdahl

Toni: Andreas Kundler



FILM ZREALIZOWAŁ:
Svensk Filmindustri

W KOPRODUKCJI Z :
Sveriges Television, Stiller Studios, Storm Studios, 
Cinenord Kidstory, Kinoproduction, Martin Widmark oraz Helena Willis
I przy wsparciu Fińskiej Fundacji Filmowej oraz YLE

TWÓRCY:
Scenariusz: Malin Nevander
Reżyseria: Pontus Klänge; Walter Söderlund

Zdjęcia: Mats Olofsson

Muzyka: Jean-Paul Wall

Montaż: Thomas Lagerman; Mattias Morheden

Scenografia: Paul Gustavsson
  
Dźwięk: Aleksander Karshikoff

Producent: Moa Westeson, Johanna Bergenstråhle

Producent wykonawczy: Charlotta Denward, Charlotta Denward
 

WERSJA POLSKA
Opracowanie i udźwiękowienie: Studio Sonica

Tłumaczenie i dialogi polskie: Michał Wojnarowski

Reżyseria: Leszek Zduń

Dźwięk i montaż: Maciej Sapiński

Organizacja produkcji: Agnieszka Kudelska



 

Bresaola: 
Agnieszka Dygant

 

Clara: 
Małgorzata Kożuchowska

W POZOSTAŁYCH ROLACH:

Komisarz Policji: Marek Robaczewski, Sara Bernard: Lidia Sadowa, Dino Panini: Jakub Świderski, Pandoro: Krzysztof  Banaszyk,
Muhamed Karat: Paweł Szczęsny, Tony: Robert Jarociński Toni: Wojciech Chorąży.



Foccacia Panini: 

Maja: Amelia Natkaniec

 

Lasse: Antoni Scardina

 

Foccacia Panini: Zofia Modej



Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Stell Nostra. 

To kolejna część przygód ulubionych bohaterów znanych z książek Martina Widmarka i Heleny Willis o parze młodych detektywów z Valleby. 
Tym razem Lasse i Maja będą mieli do rozwiązania zagadkę zniknięcia wspaniałego rodowego klejnotu, Stelli Nostry. Zwaśnione włoskie 
rody, ich historia i wiszący w powietrzu nowy konflikt – detektywi będą pracować w trudnych warunkach.

OPIS:
W małym cichym szwedzkim miasteczku Valleby trwają gorączkowe przygotowania do ślubu dwojga młodych właścicieli miejscowej kawiarni: Dina Paniniego i Sary 
Bernard. Młodzi detektywi Lasse (Antoni Scardina) i Maja (Amelia Natkaniec) pomagają przyjaciołom w przygotowaniach do uroczystości. Kiedy jednak do Valleby 
przybywają krewni pary młodej, Panini ze strony Dina i Biscotti ze strony Sary - okazuje się, że należą do zwalczających się nawzajem sycylijskich rodzin mafijnych. 
Na czele obu z nich stoją dwie prawdziwe matki chrzestne: ostra jak peperoni Bresaola (Agnieszka Dygant) i zabójczo słodka Clara (Małgorzata Kożuchowska). Ślub 
Dina i Sary zawisa na włosku. Sytuacja robi się tym bardziej gorąca, że z sejfu ginie drogocenny klejnot jednej z rodzin – diament Stella Nostra. Czy Lassemu i Mai 
uda się zapobiec wojnie mafii w spokojnym dotąd Valleby i doprowadzić do ślubu Sary i Dina? 



Kryminał dla dzieci i familijne kino przygodowe. 

Na fali wielkiej popularności szwedzkiego kryminału, trafia do nas - szwedzki kryminał dla dzieci. Też sprawnie opowiedziana historia, klimat małego, pozornie sennego szwedz-
kiego miasteczka, ciekawe i zabawne typy ludzkie i dwójka bystrych dzieciaków. Nie ma tu przerażających zbrodni ani groźnych przestępców, jest za to wartka akcja i tajemnica, 
którą rozwiązać może tylko Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. To familijne kino przygodowe, film o przyjaźni i o tym, że warto mieć marzenia i pasje. Pełne humoru i zaskaku-
jących zwrotów akcji przygody dwójki małoletnich detektywów. Film, który w lekki, pozbawiony dydaktyzmu sposób, propaguje prawdziwe szwedzkie wartości: wielokulturowość, 
podmiotowy stosunek do dzieci, równouprawnienie. Nagradzany na międzynarodowych festiwalach dla dzieci i młodzieży - szwedzki film przygodowy z fantastycznym polskim 
dubbingiem! 

W rolach szefowych mafii: Małgorzata Kożuchowska i Agnieszka Dygant.

Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Stella Nostra. Otrzymał w ubiegłym roku nagrodę ZŁOTEGO ŻUKA 
(nagroda przyznawana corocznie przez Szwedzki Instytut Filmowy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie filmu). 

Biuro detektywistyczne Lassego i Mai to bestsellerowa seria książek duetu Martina Widmarka (tekst) i Heleny Willis (ilustracje). Seria opowiada przygody Lassego i Mai, którzy 
żyją w małym miasteczku Valleby i prowadząc swoje biuro detektywistyczne pomagają komisarzowi policji rozwiązywać rozmaite zagadki. Szwedzkie Jury Dziecięce od kilku lat 
przyznaje kolejnym tomom tytuł książki roku. Przygody dwójki detektywów cieszą się ogromną popularnością również w Polsce - znamy je dzięki Wydawnictwu Zakamarki.
Obok serii książek powstały również gry, puzzle itp.
 

KULTOWA SERIA



AKTORZY:

Amanda Pajus - Maja
Amanda urodziła się 2 lipca 1999 roku i mieszka w Linköping. Uczęszcza do Szkoły Języka Angielskiego, interesuje się fotografią i jest cheerlederką. Lubi występować przed kamerą, 

ale nie zdecydowała jeszcze czy w przyszłości wybierze aktorstwo. Uwielbia Anne Hathaway i Julię Roberts oraz całą czwórkę swojego rodzeństwa, ale jej największą idolką jest jej starsza 
siostra. Bo to wspaniała osoba i tak pięknie śpiewa -  Ulubiony film Amandy to Erin Brockovich. Amanda przeczytała wszystkie książki z serii Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. O swojej 

postaci mówi: - Maja ma charakter, jest odważna i wrażliwa. Zabawna i interesująca. Bardzo chętnie bym ją poznała. Jest zupełnie inna niż ja!

Lukas Holgersson - Lasse
Lukas urodził się 2 stycznia 2000 roku, mieszka w Solna. Został właśnie uczniem średniej szkoły aktorskiej. W wolnych chwilach lubi grać w piłkę nożną. Na rolę Lassego trafił na castingu 

odbywającym się w jego szkole. Dostał ją po kilku sesjach próbnych zdjęć. Jego idolem jest pełen niesamowitej energii Nassim Al Fakir, a także Steve Carell, gwiazdor jego ulubionego filmu 
Dorwać Smarta. Lukas lubi filmy przygodowe i kino akcji, a także fantasy: Hobbita czy Władcę Pierścieni. On też zna wszystkie książki z serii Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Spytany 

o swoją postać, mówi:  - Lasse jest ostrożny i dokładny, boi się wielu różnych rzeczy.  Ale jest też bystry, miły i uczciwy. No i nosi super fryzury - zwłaszcza tego irokeza. Nie znam nikogo 
podobnego do Lasse.



„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 trzy pełnometrażowe części 

Biura Detektywistycznego 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.

W katalogu „Kino Dzieci Prezentuje” znajduje się ponad 100 filmów pełnometrażowych i krótkometrażowych dla dzieci i młodzieży pokazywanych na poprzednich 

edycjach festiwalu i dostępnych na pokazy kinowe.

Dystrybucja i promocja  filmu Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Stella Nostra 
na zlecenie Stowarzyszenie Nowe Horyzonty: 

PUBLICITY

PUBLICITY

www.kinodzieci.pl



KONTAKT:

DYSTRYBUCJA: 
Anna Chudziak
 
ania@pirania.info

+48 606 492 036 

PROMOCJA: 
Lidia Drechny-Czartoryska

lidia@pirania.info

+48 507 135 439

 

PROMOCJA: 
Kinga Zabawska

kinga@pirania.info

+48 722 099 739
+48 728 626 834 

MATERIAŁY:

http://c.nowehoryzonty.pl
hasło i login: press


