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regi

 Michael Ekblad

 Matthias Bruhn

 Ted Sieger

produCenter  

 Alexandra Schatz

 Michael Ekblad

 Richard Lutterbeck

 Elena Pedrazzoli

 Dr. Josef Burri
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produktionsteAM
sVenskA rÖster

 Stina Rautelin (MOLLY MONSTER) 

 Ola Forssmed (EDISON)

 Irene Lindh (MAMA)

  Björn Gedda (PAPA)

 Tomas von Brömsen (KAPTEN)

 Johannes Brost (SANTIAGO) 

 Claes Ljungmark (ALFREDO)

 Özz Nûjen (STÖK)

 Dogge Doggelito (BÖK)

 med fl era

MAnuskript 

  John Chambers

 Efter en ide av Ted Sieger
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produktionsuppgifter
Folkets Bio och SluggerFilm AB presenterar Ted Siegers MoLLY Monster och ÄggMYsteriet, En interna-
tionell samproduktion mellan SluggerFilm AB (Sverige), Alexandra Schatz Filmproduktion (Tyskland), Trickstudio 
Lutterbeck, (Tyskland)  Little Monster (Schweiz), Peacock Film (Schweiz), Senator Film Produktion (Tyskland).

Produktionen har erhållit stöd från Svenska Fiminstitutet, filmkonsulent Suzanne Glansborg. Deutscher Film-
förderfonds DFFF, nordmedia Film- und Medien gesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH, Film- und Medienstif-
tung NRW, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und dem Kuratorium junger deutscher Film,  
Eurimages, MEDIA, Schweizerische Eidgenossenschaft Bundesamt für Kultur BAK, Zürcher Filmstiftung,  
SUISSELOS Kulturförderung Kanton Bern, Suissimage och från SRG SSR Succès passage antenne.

Svensk filmdistribution: Folkets Bio, Rose-Marie Strand.  
World sales via Global Screen.  

tekniskA dAtA

 land & åR:  Sverige / Schweiz / Tyskland, 2016

 LäNGD  72 Minuter 
 TeKniK:  2D Klassisk Animation  
 FoRMaT:  långfilm / 1:1.85 / 5.1

 MålGRUPP:  Barn 3-6 år 
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Folkets Bio 
Rose-Marie Strand  Tel: 0736 827530 / rosemarie.strand@folketsbio.se

Folkets Bio Filmbokning 
Marie Öhgren Tel: 0734 17 65 63/ marieo@folketsbio.se

SluggerFilm AB 
Michael Ekblad  Tel: 0708 716130 / michael@sluggerfilm.com

 

kontAktAdresser

BiopreMiÄr 9 septeMBer 2016      tiLLÅten fÖr ALLA ÅLdrAr
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Sedan 2009 har Ted Sigers   Molly Monster visats som TV serie (52 avsnitt x 5 min) i 
Sverige, övriga Skandinavien, Tyskland, Schweiz och Italien. 

2010 släpptes filmen   Molly Monster och Julmonstret

På biograf har Molly Monster även visats framgångsrikt som knattebio. 

Nu utökas Molly Monster repertoaren med Molly Monster och Äggmysteriet. En 
långfilm på 72 min. Filmen har sin svenska premiär 2016 09 09. Förutom Sverige kommer 
filmen även att visas i bl.a Tyskland, Schweiz, norge, Finland,  england och Frankrike.

oM MoLLY Monster
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festiVALer & priser
  Molly Monster och Äggmysteriet har under 2016 visats på ett flertal stora filmfes-
tivaler världen över, bl.a Berlin, new York och Shanghai. i Shanghai vann filmen “The Golden 
Goblet award” för bästa animerade långfilm.
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Molly Monster har alltid varit minst i familjen... tills nu!
En kärleksfullt tecknad historia om Molly och Edisons resa genom Monsterland. En spännande berättelse 
för barn om vänskap och familjeband och utmaningen att hitta sin nya position i en utökad familj. 

MoLLY Monster  och  ÄggMYsteriet
 
Molly Monster bor med sin mamma och pappa och leker som vanligt med sin kompis, den mekaniska 
leksaken Edison, när mamman plötsligt en dag kläcker ett monsterägg. Edison blir svartsjuk och tycker att 
Molly bryr sig alldeles för mycket om ägget. När det är dags för mamma och pappa att åka till äggön för 
att kläcka ägget får inte Molly följa med. Hon är för liten! när de dessutom glömmer Mollys fina present 
beger hon sig på egen hand mot äggön, med sällskap av en högst motvillig Edison. 

Resan blir ett stort äventyr där Molly och Edison ställs inför nya utmaningar och träffar många besyn-
nerliga karaktärer.  De bråkiga bröderna Stök och Bök, ett förlorat Bergsmonster och den mycket buttre 
kaptenen på skeppet till äggön.

Ska Mollys föräldrar och Farbror Santiago och Alfredo hitta Molly i tid? Kommer Molly lyckas ta sig till 
äggön och vad gömmer sig egentligen i ägget?

sYnopsis 
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MoLLYs VÄrLd - kArAktÄrer
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MoLLY
Molly är en glad, rolig och självständig monsterflicka. Hon bor med sin Mamma 
och Pappa i det lite knasiga och lite annorlunda Monsterlandet, som annars 
är ganska likt den plats som du själv bor på. Molly har alltid varit det enda 
barnet i familjen men nu väntar en förändring. Molly ska få ett syskon. Molly 
blir väldigt glad och bestämmer sig för att göra en present,  hon stickar en fin 
randig mössa till den nya babyn. Men när Molly inte får följa med till äggön, 
och hennes föräldrar glömmer hennes present, blir hon väldigt besviken och 
bestämmer sig för att själv följa efter. Hon rymmer hemifrån. Lämnar sina 
barnpassare, farbror Santiago och Alfredo utan att fråga om lov.
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edison
Edison är en mekanisk leksak som har ett helt eget liv. Han är Mollys bästa 
kompis. Edison är bråkig och tycker inte om regler, han vill bara leka och ha 
skoj. När Edison förstår att Molly ska få ett syskon blir han sur och svartsjuk. 
Vem ska nu vara Mollys bästa kompis? 

När Molly rymmer mot äggön följer Edison motvilligt med. Tur är väl det, för 
hur skulle hon klara av alla äventyr och strapatser utan honom?
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MAMMA och pAppA 

Mamma Monster är en snäll och avslapp-
nad monstermamma som står stadigt med 
båda fötterna på jorden. Hon håller huvu-
det kallt även när det krisar. Det hon bryr 
sig mest om i hela världen är Molly och 
det nya ägget såklart!

Pappa Monster är Mollys älskvärda och 
omtänksamma pappa.  Som en modern och 
medveten man tycker han om att lämna all 
kontroll till sin allvetande hustru. Han ax-
lar med stort ansvar uppgiften att ruva det 
nya ägget. Men när Molly rapporteras för-
svunnen drabbas han nästan av ett nervöst 
sammanbrott.

11
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Alfredo och Santiago är två riktiga virrpottor.  
De lever tillsammans i närheten av Molly och 
hennes familj. Molly älskar dem båda mycket, 
precis som de älskar Molly. Farbror Alfredo 
utmärker sig genom sin övernitiska glädje 
och överoptimistik attityd. Farbror Santiago 
är nervös och lite orolig. De två är ofta så 
upptagna med sig själva, att de kan glömma 
allt annat omkring sig ... vilket har betydande 
konsekvenser för Molly och vår historia.

fArBrÖdernAAlfredo

santiago
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tVÅ BrÅkigA BrÖder

Stök och Bök har hand om den stora 
linbanan som korsar den oerhört djupa 
ravinen i Monsterland. även om, eller 
kanske på grund av att de är bröder, 
grälar de ständigt och jämt. 

De avbryter nästan allt sitt bråkande 
när Molly behöver hjälp med att komma 
till den andra sidan av ravinen. 

stök Bök
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Kaptenen fraktar med säker hand och 
klart skepp alla Monsterägg, och nyblivna 
föräldrar, sjövägen till äggön.

Denna griniga gamla sjöbjörn tar sin         
uppgift på fullaste allvar, förutsatt att han 
får sin dagliga kopp med te.

 

kApten
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Ted Sieger kommer från Schweiz 
och är den som har hittat på och 
designat Molly Monster.  Ted har 
även varit med och komponerat 
alla sånger i filmen

ted sieger

ted har även skapat 
 

 Molly och Julmonstret 
 Molly Monster - TV serie 
 Den Fjärde Kungen 
 Altair 
 Ted Sieger’s Wildlife TV - serie
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regi x 3

Michael Ekblad bor och arbetar 
som regissör i Malmö. Tillsam-
mans med Christian Ryltenius 
driver han  animationsstudion 
SluggerFilm AB

Har regisserat bl.a. 
 

 Karlsson på taket - TV serie 
 Molly Monster - TV serie 
 Den Fjärde Kungen 
 Molly och Julmonstret 
 Ted Sieger’s Wildlife TV - serie

Michael ekblad Matthias Bruhn

Matthias Bruhn kommer från 
Köln i Tyskland där han arbetar 
som animatör och regissör på 
Trickstudio Lutterbeck.

tidigare uppdrag 
 

 Die Geschichte vom Fuchs,     
 Ente, Tod und Tulpe 
 Molly och Julmonstret 
 Post! 
 Vom kleinen Maulwurf, 
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MoLLY ... stinA rAuteLin
edison ... oLA forssMed
pAppA ... BJÖrn geddA
MAMMA ... irene LindH
ALfredo ... CLAes LJungMArk
sAntiAgo ... JoHAnnes Brost
kApten ... tHoMAs von BrÖMsen
stÖk ... Özz nûJen
BÖk ... dogge doggeLito

sVenskA rÖster
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Den irländske författaren John Chambers, Har skrivit manus till både till Molly TV-serie och Molly 
Monster och Äggmysteriet. En humoristisk, spännande och poetisk berättelse där barnets eget per-
spektiv står i fokus. Manuskriptet vann 2013 det tyska priset för bästa originalmanuskript för animation.

 

Filmens musik är komponerad av den internationellt erkända kompositören Annette focks, ( Känd för 
bl.a. Simon och ekarna (2011), Stilla Hjärta (2014)  Känslosam och stark filmmusik som svänger mellan 
jazz och klassiska toner.

Filmens sånger är skrivna av ted sieger. Monster sjunger gärna, men inte vidare vackert! Sångerna är 
skojiga inslag, väcker känslor och för handlingen framåt.

MAnus

Musik
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sluggerfilm AB (Malmö) 
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Tecknar, utvecklar, regisserar och producerar sedan 2004 animerade fi lmer.

Mest långfi lm, men även TV-serier, kort och novellfi lm. Studion ligger i Malmö och ägs av 
Christian Ryltenius och Michael Ekblad.

Andra fi lmer från sluggerfilm:

 Bamse och Tjuvstaden (långfi lm) 
 Molly Monster (TV serie 5x52)
 den Fjärde Kungen (novellfi lm)
 Molly och Julmonstret (novellfi lm)
 Melker (novellfi lm)

Folkets Bio är Sveriges ledande distributör av fi lm för barn i alla åldrar, på bio och online.

 elsas Godnattsagor (Kortfi lm) 
 imse & Vimse (TV serie 5x6)
 Musical Mr Finch  (Kortfi lm)
 Sandvargen (långfi lm i produktion)
 Bamse och Häxans dotter (långfi lm, 

premiär julen 2016)
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MÅLA sJÄLV
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finn feM feL
1. Mollys resväska  2. Mollys rosett  3. Flaggan  4. Kaptens tatuering  5. Kaptens tand
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tiLLÅten fÖr ALLA ÅLdrAr
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