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INFORMACJE OGÓLNE

7 czerwca Stowarzyszenie Nowe Horyzonty

wprowadza do kin duńską produkcję „Jestem

William”. Oryginalną i czasem nieco

przewrotną historię 10-letniego chłopca,

który uczy się, że szczęście, mimo trudności i

wyzwań, trzeba łapać za nogi! Duża dawka

ciepłego humoru, gangsterski dreszczyk

emocji i skandynawski dowcip - tego mogą
spodziewać się widzowie kin. Film z polskim

dubbingiem, kategoria wiekowa 9 +.



tytuł polski Jestem William 

tytuł oryginalny Jeg er William

data premiery 7 czerwca

kategoria 

wiekowa:

9 +

kraj i rok 

produkcji:

Dania, 2017

gatunek: komedia, familijny, 

aktorski

czas trwania: 83’

INFORMACJE OGÓLNE

reżyseria Jonas Elmer

scenariusz Kim Fupz Aakeson

zdjęcia Eric Kress (DFF)

scenografia: Søren Schwarzberg

kompozytor: Halfdan E

producent Stine Meldgaard Madsen

produkcja: Meta Film, wsparcie: Det 

Danske Filminstitut / Nordisk 

Film & TV Fond

dystrybucja Stowarzyszenie Nowe 

Horyzonty



Po śmierci taty, William trafia pod opiekę wuja Nilsa. Jego mama przebywa w

szpitalu i nie może się nim opiekować. Zatem chłopiec wyprowadza się z Roskilde

by zamieszkać z wujem - emerytem, który dni spędza prowadząc szemrane

interesy, a noce na karcianych grach. W nowej szkole też nie jest łatwo. Ciągle

zaczepia go trójka łobuzów, do tego zakochuje się w koleżance z klasy Violi.

Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Nils w jedną noc przegrywa w karty

ogromną sumę, zaciągając olbrzymi dług u groźnego gangstera. Sytuacja bez

wyjścia? Nie! Los daje Williamowi wskazówki, trzeba tylko uwierzyć we własne

siły i odwrócić złe koleje losu.

OPIS FILMU



BOHATEROWIE: WILLIAM

Przed 10-letnim Williamem z Roskilde życie wciąż stawia

nowe wyzwania. Jego mama przebywa w szpitalu, tata

zginął w wypadku, zatem opiekę nad nim przejmuje

wujek Nils. Karmi go głównie jajkami i nie daje pieniędzy

na dojazdy do szkoły. Monotonna dieta wkrótce okaże
się jednak najmniejszym problemem chłopaka. Jego

wujek hazardzista przegrywa mnóstwo pieniędzy u

lokalnego gangstera. William postanawia wziąć sprawy

we własne ręce, negocjować z gangsterami spłatę długu i

zdobyć dodatkowe 7 dni na zorganizowanie pieniędzy.

W ciągu tego tygodnia wiele się wydarzy, a życie

Williama odmieni się zupełnie.



Wujek Nils – przebywający na emeryturze miłośnik karcianych gier, dorabiający
sobie sprzedażą i kupnem towarów po korzystnej cenie, w nie zawsze jasnych

okolicznościach…

Wujek Nils ma jednak dobre serce, odwiedza swoją chora siostrę w szpitalu, a

ostatecznie decyduje się wziąć pod opiekę bratanka Williama.

BOHATEROWIE: WUJEK NILS



BOHATEROWIE: VIOLA

Krótka fryzura, ramoneska, fajny rower i oficjalnie brak zainteresowania

Williamem, to cechy charakterystyczne Violi.

Koleżanka z klasy często sprawdza, co u Williama, podrzuca mu kanapki na drugie

śniadanie i mimo deklarowanej obojętności, ostatecznie jest pod dużym

wrażeniem odwagi kolegi w kontaktach z gangsterami, a nawet zostaje jego

dziewczyną… chyba :-)



Mama - choć z powodu choroby przebywa w szpitalu i nie może się opiekować

Williamem, jej relacja z synem pozostaje niezwykła, a nawet magiczna. Mama

ma swoje sposoby by William wreszcie uwierzył w siebie i swoje szczęście.

Martin - lubiany przez kolegów z klasy szkolny łobuz, który dręczy Williama,

wymuszając opłacanie haraczu. Szybko jednak przekonuje się, że William nie da

się zastraszyć i nie boi się takich jak on. Na szczęście!

Gangster – z nim nie ma żartów, rządzi w mieście i wszyscy muszą mu się
podporządkować, zwłaszcza Ci którzy są mu winni pieniądze, tak jak wujek

Nils. Gangster ma jedną słabość – ukochanego psa Cubę i nosa to twardzieli, w

obu przypadkach William okazuje się tu nie mieć konkurencji.

POZOSTALI BOHATEROWIE



NAGRODY DLA FILMU

• 2018: Miedzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!: Nagroda

Europejskiego Stowarzyszenia Filmu dla Dzieci (ECFA)

• 2018: Miedzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!: Marcinek -

Nagroda Jury Dziecięcego za Najlepszy pełnometrażowy film dla dzieci

• 2018: Miedzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!: Młode Koziołki

- Jury Międzynarodowe - Nagroda za najlepszy Film pełnometrażowy dla dzieci

• 2018: Miedzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!: Nagroda Sieci

Kin Studyjnych; najlepszy film

• 2018: Miedzynarodowy Festowal Filmowy BUFF: Nagroda Europejskiego

Stowarzyszenia Filmu dla Dzieci (ECFA)

• 2018: Filem'on Międzynarodowy Festiwal filmowy w Brukseli: Bella Brussela Award

- Najlepszy film pełnometrażowy dla dzieci

• 2018: Międzynarodowy Festiwal filmów dla dzieci i młodzieży Lucas: Nagroda za

najlepszy film pełnometrażowy 8+

• 2017: Miedzynarodowy Festiwal Filmów dziecięcych Oulu: Nagroda Europejskiego

Stowarzyszenia Filmu dla Dzieci (EFCA) za najlepszy film europejski



PATRONI MEDIALNI



KONTAKT

Anna Szyrska

stowarzyszenie nowe horyzonty

k +48 532 117 086 

anna.szyrska@nowehoryzonty.pl

Ewa Muszkiet

stowarzyszenie nowe horyzonty

k +48 608 430 487 

ewa.muszkiet@nowehoryzonty.pl

FTP:

https://c.nowehoryzonty.pl/index.php/s/Am5zjn88qxEVQuY

mailto:anna.szyrska@nowehoryzonty.pl
mailto:ewa.muszkiet@nowehoryzonty.pl
https://c.nowehoryzonty.pl/index.php/s/Am5zjn88qxEVQuY

