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OPIS FILMU
Do śniegu, gotowi, start! 

W wielkim saneczkowym wyścigu zwycięzca może być tylko 
jeden – genialny wynalazca Franki. Liczą się szybkość, spryt i 
dobra zabawa. Emocje sięgają śnieżnego zenitu, gdy do 
wyścigu dołącza tajemniczy Zac, a spektakularna maszyna 
Frankiego nieoczekiwanie rozpada się tuż przed linią mety!
Kto wygra finałowy pojedynek i zgarnie złoty puchar? Czy 
potrzeba zwycięstwa okaże się silniejsza od przyjaźni i jak 
wiele można poświęcić dla wygranej? Szykuje się dużo śniegu, 
dużo śmiechu i dużo zabawy.
Filmowy debiut Igora „Igo” Walaszka, który użyczył głosu 
Zacowi i zaśpiewał piosenkę otwierającą! 
Kanadyjska superprodukcja, która zachwyca humorem, wartką 
akcją i śnieżną aurą, w kinach już od 31 stycznia! 



PODSTAWOWE INFORMACJE

tytuł Szybcy i Śnieżni
tytuł oryginalny Racetime 2
data premiery 31 stycznia 2020
kategoria wiekowa 5+
kraj i rok produkcji Kanada
gatunek animacja, familijny, przygodowy
wersja językowa dubbing
czas trwania 89 min



PODSTAWOWE INFORMACJE
reżyseria:  Benoit Godbout, Jean-François Pouliot , François Brisson

scenariusz: Paul Risacher, Claude Landry, Maxime Landry 
projekt graficzny:  Singing Frog Studio

zdjęcia:  Jean-François Pouliot 
muzyka:  Dumas, Martin Roy

producent:  Marie-Claude Beauchamp, Sophie Roy
produkcja:  Carpediem Film & TV

dystrybucja:  Stowarzyszenie Nowe Horyzonty 



BOHATEROWIE
ZACK

FRANKIE
Ambitny wynalazca, projektant sań i 
coroczny zwyc ięzca wyśc igu 
saneczkowego. Uważa się za 
geniusza i jest zdolny do niejednego 
poświęcenia, żeby to udowodnić.

Nowy zawodnik wyścigu saneczkowego, 
który okazuje się równie genialny co 
Frankie. „Miastowy”, który z wyższością 
patrzy na grupę przyjaciół pasjonującą 
się rywalizacją w śniegu, ale tak 
naprawdę to samotny chłopiec, który 
próbuje się odnaleźć w nowej sytuacji. 
Jest zdeterminowany  i za wszelką cenę 
dąży do wygranej.



BOHATEROWIE
CHARLIE

CHUCK
Najsilniejszy chłopak w całym 
miasteczku. To on realizuje ambitne 
i szalone projekty Frankiego.  Jest 
prostolinijny i ufny. Od pierwszego 
wejrzenia zakochany w Charlie.

Utalentowana wokalnie kuzynka 
Zacka. Prowadzi zaprojektowane 
przez niego sanie i jest w tym 
św i e t n a . M a r z y o k a r i e r z e 
piosenkarki  i stara się robić 
wszystko, żeby osiągnąć swój cel. 
Niestety dzieje się to kosztem 
innych.



BOHATEROWIE

A-PSIK PIERS
Wrażliwy chłopiec, który tęskni za 
utraconym pupilem. Kiedy na jego 
drodze staje A-psik, Piers udowadnia, że 
potrafi opiekować się zwierzętami. 
Najlepszy przyjaciel Frankiego. To on 
próbuje przemówić mu do rozsądku, gdy 
chęć zwycięstwa staje się ważniejsza niż 
przyjaźń i lojalność wobec paczki. 

Uroczy, zakatarzony piesek, który długo nie 
ma własnego imienia. Wszystko dlatego, że 
jego właściciel – Zack nie potrafi okazać mu 
wystarczająco dużo zainteresowania. Psiak 
zaprzyjaźnia się z Piersem i razem tworzą 
zgrany duet.



BOHATEROWIE
SOPHIE

LUCY
Energiczna, bystra i wygadana 
dziewczynka.  Jest przenikliwa i 
uwielbia rywalizować. Nie traci czasu 
na sentymenty – woli działać. Lubi 
kiedy coś się dzieje i jest pierwsza do 
udziału w szalonych przygodach.

Sophie to doświadczona 
zawodniczka wyścigów 
saneczkowych. Uwielbia 
r y w a l i z o w a ć . W r a z z 
frankiem stanowią idealny 
duet, a ich współpraca 
p o z w a l a o s i ą g a ć 
zwycięstwo. W obliczu 
porażki przyjaźń tej dwójki 
zostaje wystawiona na 
ciężką próbę.



WSPÓŁPRACA Z IGOREM WALASZKIEM

Gwiazda polskiej muzyki, Igor „Igo” 
Walaszek, znany z udziału w 10. Edycji 
Męskiego Grania zaangażował się w 
projekt filmowy. Nie tylko nagrał piosenkę 
otwierającą film, ale też użyczył głosu 
jednej z postaci w filmie.



WSPÓŁPRACA Z IGOREM WALASZKIEM

Wokalista Bass Astral x Igo i Clock Machine od  najmłodszych lat 
marzył o pracy przy dubbingu w filmie animowanym a praca przy filmie 
„Szybcy i śnieżni” to jego aktorski debiut. Igo sam zadecydował jakiej 
postaci użyczy głosu i wybrał z animacji swojego ulubionego bohatera – 
Zacka - dziecięcego geniusza, który pragnie wygrywać za wszelką cenę. 
Artysta przyznaje, że choć na co dzień pracuje głosem, dubbing okazał się 
zupełnie nowym wyzwaniem, wymagającym specyficznej kreatywności. 



WSPÓŁPRACA Z IGOREM WALASZKIEM

Igo zaśpiewał piosenkę otwierającą film, 
zatytułowaną „Lepszy dzień”. Piosenka traktuje o 
determinacj i w dążeniu do obranego celu, 
pokonywaniu złej passy i realizowaniu swoich 
marzeń „tu i teraz”. Utwór oryginalnie wykonywany 
był przez kanadyjskiego piosenkarza – Robbiego 
Johnsona.
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